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PRAKATA 

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang begitu pesat pada era 

globalisasi ini telah memicu perubahan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam 

penyelenggaraan penelitian di perguruan tinggi, sebagai salah satu dharma dari Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan penelitian tersebut pada 

dasarnya dimaksudkan agar perguruan tinggi dapat berpartisipasi dalam dinamika IPTEKS 

tersebut dan memanfaatkan dinamika itu dan hasil-hasilnya untuk memajukan perguruan tinggi 

melalui kajian-kajian penelitian yang diharapkan berdampak baik secara ontologis, 

epistemologis, maupun aksiologis sesuai dengan visi dan misi yang diemban oleh perguruan 

tinggi. Era globalisasi yang menghapus batas-batas negara ini yang ditandai dengan kemajuan 

teknologi informasi, telah menimbulkan persaingan yang sangat tinggi dalam segala aspek 

kehidupan. Dengan demikian, maka harus selalu dilakukan usaha-usaha peningkatan mutu, 

salah satunya adalah pada mutu penelitian di perguruan tinggi.  

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 tahun 2006 tertanggal 11 Mei 2006 IKIP Negeri 

Singaraja berubah dari institut menjadi universitas dengan nama Universitas Pendidikan 

Ganesha (disingkat Undiksha). Sebagai sebuah perguruan tinggi negeri yang mengemban 

mandat utama bidang pendidikan dan mandat perluasan bidang nonkependidikan, maka 

Undiksha melalui lembaga penelitiannya sangat perlu berpartisipasi dalam dinamika globalisasi 

seperti yang diuraikan di atas. Melalui lembaga penelitiannya, Undiksha telah dan terus 

melakukan berbagai upaya peningkatan mutu penelitian melalui penyelenggaraan penelitian 

(perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian) yang lebih sahih dan akuntabel.  

Untuk menghasilkan penelitian yang bermutu, diperlukan suatu panduan penyelenggaraan 

penelitian Undiksha. Hingga tahun 2018, Lembaga Penelitian Undiksha menggunakan Buku 

Pedoman Penelitian Undiksha Edisi IV Tahun 2016. Untuk melanjutkan program-program 

penelitian sebelumnya dan sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 

penelitian, Lembaga Penelitian Undiksha memandang perlu dilakukan revisi terhadap buku 

pedoman penelitian tersebut. Revisi bertujuan untuk menambah peluang peningkatan 

kuantitas dan kualitas penelitian, pemerataan kesempatan meneliti, efisiensi, efektivitas, 

dan relevansi penelitian dengan perkembangan Ipteks serta kebutuhan pembangunan. 

Selain itu, revisi ini juga diharapkan menjadi panduan bagi pengelola dan peneliti dalam 

menjalankan program-program penelitian serta untuk mencapai tertib administrasi sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait.  

Buku revisi ini diberi nama Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Undiksha Edisi V Tahun 2019 yang diacu oleh semua kegiatan penelitian di 

Undiksha mulai tahun 2019.  

Buku panduan ini terdiri atas beberapa bagian yaitu, Bab I tentang Pendahuluan yang 

mencakup Visi, Misi, Tujuan Lembaga Penelitian, Bidang-bidang utama yang dikembangkan 

Lembaga Penelitian, Kebijakan Pengembangan Penelitian dan Program Lembaga Penelitian. 

Bab II menyajikan Prosedur Usulan dan Pelaksanaan Penelitian, yang mencakup Prosedur, 

Penilaian, dan Pelaksanaan, Penelitian Dana DIPA dan Sendiri, dan Bab selanjutnya 

merupakan panduan bagi penelitian dan pengabdian di Undiksha.  

Akhirnya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Undiksha 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada tim penyusun buku 
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panduan ini, reviewer, dan semua pihak yang telah memberi masukan yang sangat berharga 

terhadap buku panduan ini melalui Focus Group Discussion Lembaga Penelitian. Semoga 

Tuhan melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, dan buku panduan ini dapat 

memenuhi harapan sebagai acuan untuk peningkatan mutu penelitian Undiksha. 

 

Ketua LPPM 

 

Prof. Dr. I Gede Astra Wesnawa, M.Si.  

NIP. 196204251990031002 
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SAMBUTAN REKTOR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rakhmat-Nya, Buku 

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Undiksha Edisi V Tahun 2019 ini 

dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Kami menyambut baik hadirnya Buku Panduan Penelitian 

ini, dan kami mengharapkan buku panduan ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan penelitian 

semua unit di lingkungan Undiksha sehingga mekanisme pengajuan usulan penelitian, penilaian 

usulan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pemantauannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan 

efisien.  

Penelitian yang bermutu tinggi amatlah penting bagi eksistensi sebuah perguruan tinggi karena 

perguruan tinggi merupakan mercusuar pengembangan ilmu pengetahuan. Di Perguruan Tinggi terjadi 

dinamika ontologis, epistemologis, dan aksiologis keilmuan yang berkelanjutan dalam rangka 

mengemban tri dharma perguruan Tinggi. Karena itu, penyelenggaraan penelitian di perguruan tinggi 

diharapkan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan metode pengembangan ilmu pengetahuan 

yang objektif, sahih, dan akuntabel.  

Dalam lima tahun terakhir ini, dinamika meneliti para dosen Undiksha meningkat secara signifikan, 

baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, disamping karena meningkatnya jumlah 

dosen yang menyebabkan meningkatnya jumlah peneliti, juga karena motivasi dosen untuk meneliti 

semakin tinggi. Laporan Lembaga Penelitian UNDIKSHA Tahun 2012 menunjukkan bahwa 

persentase dosen yang meneliti mencapai 72,85%. Secara kualitas, dosen Undiksha juga telah mampu 

melaksanakan penelitian-penelitian lingkup nasional dengan memenangkan dana penelitian kompetitif 

nasional. Peneliti Undiksha juga telah berhasil mendaftarkan beberapa HKI/paten dan telah pula 

banyak buku teks maupun buku ajar yang terbit dari hasil penelitian. Hal ini sungguh sangat 

membanggakan, dan kami berharap dinamika akademik melalui penelitian terus berkembang di 

lembaga yang kita cintai ini.  

Dengan terbitnya buku panduan ini, kami menghimbau seluruh dosen dan peneliti di lingkungan 

Undiksha untuk secara terus-menerus dan konsisten mengembangkan keilmuannya melalui penelitian. 

Dosen yang melakukan kegiatan penelitian secara baik serta hasil-hasil penelitian yang bermutu tinggi 

akan dapat menunjang eksistensi Undiksha sebagai sebuah perguruan tinggi yang mengemban mandat 

utama bidang kependidikan dan mandat perluasan bidang nonkependidikan.  

Akhirnya, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada 

semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan revisi 

dan penyempurnaan serta penerbitan buku panduan penelitian ini.  

Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan 

penelitian baik di dalam maupun di luar Universitas Pendidikan Ganesha. 

Rektor 

 

 

Dr. I Nyoman Jampel,M.Pd  

NIP. 195910101986031003 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perguruan tinggi merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa 

dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan   kesejahteraan   

umum   dan   keadilan   sosial   bagi   seluruh rakyat Indonesia. Dalam kaitan ini, sesuai dengan 

amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 4 menyatakan bahwa  

perguruan   tinggi   memiliki   fungsi:   (1)   mengembangkan   kemampuan   dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; 

(2) mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, 

dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan (3) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. 

Terkait dengan tridharma, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini telah diamanatkan oleh UU Nomor 2 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana Pasal 20 mnyatakan bahwa perguruan 

tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping 

melaksanakan pendidikan. Kegiatan penelitian merupakan urat nadi kehidupan perguruan tinggi. 

Kegiatan penelitian memiliki dua tujuan utama, yaitu: mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

menyiapkan sumberdaya peneliti untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan 

datang. Selanjutnya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan ini, UU Nomor 12 

tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi 

diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.  

Kapasitas sumberdaya peneliti perguruan tinggi harus selalu ditingkatkan melalui 

peningkatan kualitas dan kuantitas produk penelitiannya. Peningkatan kapasitas penelitian 

dimaksudkan untuk memperkaya bahan pengajaran, praktikum, dan pembimbingan mahasiswa 

sebagai interaksi akademik dan sekaligus juga menanamkan nilai dan norma akademik yang 

harus dimiliki seorang   akademisi.   Sebagai   upaya   untuk   memaksimalkan   peran   tersebut, 

LPPM Undiksha berusaha meningkatkan kinerja para peneliti dan pengabdi di lingkungan 

Undiksha di antaranya dengan menetapkan bidang-bidang fokus penelitian dan bidang fokus 

pengabdian.  

Dalam penentuan bidang fokus penelitian, selain diperhatikan kapasitas dan hasil yang 

telah dicapai, melalui Rencana Induk Penelitian (RIP) Undiksha tahun 2017-2021, LPPM 

Undiksha juga memperhatikan kebijakan arah pembangunan pemerintah. Hal ini dikarenakan 

LPPM Undiksha bertekad bahwa pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

diharapkan tidak hanya menghasilkan karya-karya ilmiah sebagai produk saintifik, tetapi juga 
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harus dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Namun, fokus penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan kapasitas Undiksha. 

Untuk mendukung hal ini, salah satu upaya yang dapat ditempuh Undiksha adalah 

mengalokasikan dana untuk penelitian dan PkM. Dana yang disediakan Undiksha tidak termasuk 

dana yang disediakan oleh fakultas dan pascasarjana di lingkungan Undiksha yang besarnya 

disesuaikan dengan kemampuan fakultas dan pascasarjana terkait. Dana yang dianggarkan harus 

diikuti dengan pengelolaan yang baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan 

demikian, dana penelitian akan tersedia secara berkesinambungan dan terus dapat ditingkatkan.  

 Dalam rangka memacu, mengarahkan, menjamin mutu dan relevansi penelitian dan PkM 

di Undiksha, perlu adanya Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang 

berisikan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan PkM. Dengan panduan 

ini, diharapkan mekanisme pengajuan proposal, mekanisme evaluasi, pelaksanaan, dan 

pemantauannya dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Selain itu, diharapkan buku 

panduan ini juga dapat memperlancar pertanggungjawaban administrasi berbagai pihak terkait, 

dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas para pengusul kegiatan. Setiap 

skim penelitian dan skim PkM memiliki karakteristik yang khas, untuk itu setiap pengusul peneliti 

dan PkM wajib membaca secara teliti setiap ketentuan yang berlaku pada masing-masing skim. 

Beberapa ketentuan berlaku untuk semua skim, tetapi beberapa ketentuan hanya berlaku untuk 

suatu skim tertentu. 

 

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan LPPM 

LPPM Undiksha sebagai lembaga yang diberi tugas menangani pengelolaan kegiatan 

PPkM telah menetapkan visi, misi, dan tujuan, sebagai berikut. 

Visi 
 

Visi LPPM adalah menjadi pusat pengembangan dan penerapan Ipteks yang unggul 

dan berkarakter.  

Misi 
 

Misi LPPM adalah sebagai  berikut. 

1. Mengembangkan penelitian berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi secara global dengan berlandaskan pada budaya lokal.  

2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan.  

3. Meningkatkan relevansi penelitian untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan 

industri serta kebutuhan masyarakat pada umumnya. 
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4. Mengembangkan penelitian-penelitian unggulan untuk meningkatkan peran Undiksha 

dalam hal penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi bertaraf 

internasional. 

5. Meningkatkan perolehan HKI (Hak Kekayaan Intelektual). 

6. Mendorong industrialisasi pendesaan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi tepat guna. 

7. Meningkatkan kualitas dan jati diri sumber daya manusia calon pimpinan masyarakat 

yang berwawasan jauh ke depan, memiliki sikap kewirausahaan yang kompetitif dan 

unggul dalam memasuki maupun menciptakan lapangan kerja. 

8. Memberdayakan masyarakat dengan mengangkatnya dari keterbelakangan, 

mengentaskannya dari kemiskinan, meningkatkan kemampuan sebagai subyek 

pembangunan melalui proses pengembangan metode ilmiah.  

 

Tujuan 
 

Tujuan LPPM Undiksha adalah sebagai berikut. 

1. Mengembangkan manajemen penelitian dalam struktur organisasi universitas yang 

otonom dan manajemen yang sehat.  

2. Mengembangkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mendukung pencapaian visi 

yang mampu melintas wilayah nasional, meningkatkan atmosfir akademik dan 

program internasionalisasi serta daya saing nasional. 

3. Meningkatkan penelitian yang diarahkan kepada pengembangan, pemanfaatan, 

penuntasan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan 

sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya hayati dan kelautan, teknologi, 

budaya, sosial kemasyarakatan dan kesehatan. 

4. Memberikan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan 

relevansi pendidikan dan penelitian. 

5. Menyiapkan pemimpin bangsa melalui latihan kepemimpinan dalam interpreneurship 

dan mengkolaborasikannya dengan potensi yang ada di masyarakat.    

 

1.2 Bidang-Bidang Utama yang Dikembangkan 

Permasalahan pokok yang diteliti dalam bidang pendidikan lebih diarahkan dan 

diutamakan pada masalah peningkatan mutu, efektivitas dan efesiensi, relevansi, partisipasi 

masyarakat, serta pemerataan pendidikan. Masalah-masalah pokok tersebut akan berkaitan 

dengan (1) berbagai kebijakan atau sistem yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemegang 

kebijakan pada tingkat pusat dan pada masalah-masalah pendidikan yang bersifat makro, (2) 

pelaksanaan manajemen pendidikan pada tingkat institusi dan pada masalah-masalah pendidikan 

yang bersifat meso, (3) pelaksanaan pendidikan pada tingkat operasional, (4) peranan dan 
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dukungan lingkungan masyarakat di sekitarnya, dan (5) peranan dan dukungan lingkungan 

keluarga. 

Permasalahan bidang nonpendidikan yang menjadi objek kajian difokuskan pada masalah 

bidang kemasyarakatan dan kemanusiaan (sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum), 

pertanian, kelautan, kebumian, olahraga, kesehatan, lingkungan hidup, industri, energi, 

informatika, dan mikroelektronika. Dalam pembinaan pelaksanaan penelitian, akan dicakup jenis 

penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.  

LPPM Undiksha merupakan lembaga terdepan dalam pengembangan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di Undiksha. Sebagai LPTK, Undiksha mendapat perluasan 

mandat untuk mengelola bidang-bidang nonkependidikan. Saat ini kajian utama Undiksha masih 

dalam bidang pendidikan disertai bidang-bidang lainnya yang mendukung bidang kajian utama 

tersebut. Hal ini ditujukan untuk mengembangkan Undiksha sebagai pusat pengembangan 

pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkualitas, berdaya saing tinggi, 

berbudaya serta humanis berlandaskan Tri Hita Karana. Oleh karena itu, ditetapkan bidang 

pendidikan baik pendidikan formal, informal, dan nonformal sebagai bidang riset unggulan 

Undiksha yang meliputi lima tema, yaitu: (1) Pendidikan Nilai dan Karakter, (2) Pengembangan 

Metodologi dan Perangkat Pendidikan/Pembelajaran, (3) Model Pelatihan dan Pendidikan 

Kecakapan Hidup, (4) Pola Asuh dalam Keluarga, dan (5) Sains dan Teknologi. Kelima tema 

unggulan penelitian dan PkM tersebut memiliki arah pengembangan strategis sebagai berikut. 

1.  Pendidikan Nilai dan Karakter 

Pengembangan pendidikan yang bermutu berbasis nilai dan karakter yang mengakomodasi 

perkembangan sains dan teknologi. Pesatnya perkembangan sains dan teknologi yang 

memang dibutuhkan  oleh manusia, dapat berdampak kepada kemaslahatan maupun  

kenestapaan  bagi  umat  manusia  sehingga perkembangan sains dan teknologi itu harus 

dibingkai dengan nilai budaya dan karakter bangsa. 

2.  Pengembangan Metodologi dan Perangkat Pendidikan/Pembelajaran 

Pengembangan metodologi dan perangkat pendidikan/pembelajaran merupakan komponen 

penting dalam mewujudkan pembelajaran yang inspiratif, inovatif, menantang, 

menyenangkan, dan memotivasi. Hal ini akan berdampak pada minimal dua hal, yaitu: 

pengembangan ontologi keilmuan ilmu pendidikan dan pengembangan pada praksis 

pendidikan yang merupakan dimensi aksiologi ilmu pendidikan. 

3.  Pendidikan dan Pelatihan Kecakapan Hidup. 

Pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan 

masyarakat dalam menganalisis peluang penciptaan lapangan kerja, baik yang bersifat home 

industry maupun yang terkait dengan industri kecil. 
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4.  Pola Asuh dalam Keluarga 

Pola asuh dalam keluarga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pada pendidikan 

informal yang secara teoretik sangat mewarnai pembentukan kepribadian anak. Hal ini 

merupakan dasar pengembangan kecerdasan generasi muda. 

5.   Sains dan Teknologi 

Penelitian bidang sains dan teknologi terapan hasilnya telah terbukti memberikan berbagai  

pemecahan  permasalahan  manusia  sehingga  sangat  terasa memberikan kesejahteraan pada 

umat manusia. Penggunaan hasil penelitian sains yang telah terbingkai dalam teknologi perlu 

dikontrol pengembangannya sehingga memberikan dampak aksiologi yang positif signifikan. 

Perkembangan penelitian sains dan teknologi terapan tersebut harus dibingkai dalam 

paradigma humanistik yang dewasa ini dilabel dalam teknohumanistik. 

 

Tabel 1.1 Peta Pengembangan Penelitian Undiksha 

 Terwujudnya penguatan 

penelitian pendidikan 

 Terwujudnya penguatan 

penelitian dari berbagai displin 

ilmu berbasis teknologi 

pendidikan 

 Terwujudnya penguatan 

penelitian pendidikan 

lingkungan 

 Terwujudnya penguatan 

penelitian sains dan teknologi, 

serta humaniora 

 Realisasi kerjasama penelitian 

dan pengembangan nasional 

dengan industry dan 

stakeholder 

 Dihasilkannya berbagai 

pengembangan model 

pendidikan 

 Penguatan joint research 

dengan universitas di luar 

negeri 

 

 Realisasi kerjasama nasional 

penelitian, pengembangan dan 

implemnetasi teknologi 

pendidikan 

 Inovator Model Pendidikan 

berbasis teknologi pendidikan di 

tingkat nasional 

 Realisasi kemandirian penelitian 

 Menjadi Pusat Refrensi 

Penelitian Teknologi Pendidikan 

di Indonesia 

 Menghasilkan teknologi tepat 

guna yang dibutuhkan industry 

startegis 

 Menghasilkan model strategis 

humanis dalam pemecahan 

masalah kemasyarakatan 

 Terealisasinya hasil-hasil 

penelitian berbasis kelompok 

keilmuan 

 Sebagai acuan kebijakan 

pendidikan nasional dalam 

teknologi pendidikan 

 Sebagai leadership dalam 

penelitian teknologi 

pendidikan 

 Realisasi kerjasama 

internasional 

2018 2020 2021 

 (sumber Renstra dan RIP, Undiksha 2017–2021, dengan SK Rektor Undiksha  

  NO.945/UN48/LL/2016) 
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1.3 Kebijakan Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  

 

Dalam menyelenggarakan program-program penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, LPPM Undiksha menetapkan dua jenis kebijakan, yaitu: kebijakan umum dan 

kebijakan khusus. 

Kebijakan Umum 
 

Arah kebijakan umum LPPM Undiksha ditujukan pada tiga hal pokok, yaitu (1) 

merealisasikan paradigma pemberdayaan (empowering paradigm), (2) mengembangkan secara 

bertahap kapabilitas meneliti sivitas akademika, dan (3) mengembangkan payung penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan potensi pusat-pusat kajian dan pusat-pusat layanan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, LPPM Undiksha menjunjung tinggi 

paradigma pemberdayaan (empowering paradigm), yang operasionalnya dapat dipilah menjadi 

dua macam realisasi, yaitu (1) to empower dan (2) be empowered. 

Realisasi paradigma to empower, dilakukan dengan memberdayakan potensi yang ada, 

baik internal maupun eksternal. Dalam upaya memberdayakan potensi internal, LPPM Undiksha 

mengkoordinasikan peneliti dan pengabdi senior, peneliti dan pengabdi yunior, dan para 

mahasiswa pada instansi sendiri bagi pengembangan budaya meneliti dan mengabdi unggul 

dalam memanfaatkan segala keterbatasan dan ketersediaan sarana prasarana. Dalam upaya 

memberdayakan potensi eksternal, LPPM Undiksha mengkoordinasikan ilmuwan, peneliti, dan 

pakar pada bidang yang sesuai yang didatangkan dari luar instansi, baik nasional maupun 

internasional, dalam upaya mengembangkan budaya meneliti dan mengabdi unggul. 

Realisasi paradigma be empowered dilakukan dengan mengoordinasikan para peneliti dan 

pengabdi di lingkungan Undiksha untuk diberdayakan di masyarakat pengguna dalam rangka 

memberi imbas budaya meneliti unggul di pengguna atau di masyarakat peneliti tertentu. Di 

samping itu, juga dilakukan koordinasi antara peneliti dan pengabdi dengan tujuan agar produk-

produk penelitian di LPPM Undiksha dapat dijadikan sebagai materi pelayanan bagi para 

stakeholder. Jalur diseminasi dan publikasi hasil penelitian termasuk juga cakupan realisasi yang 

kedua. Diseminasi dilakukan di dalam dan di luar Undiksha. Publikasi dilakukan dengan 

mengupayakan penerbitan jurnal berkala penelitian atau  melalui  kerjasama dengan penerbit-

penerbit yang populer, paling tidak yang berskala nasional. Publikasi juga melalui penerbitan 

artikel pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi.  

1.3.2 Kebijakan Khusus 
 

Kebijakan khusus penelitian dan PkM di lingkungan Undiksha diarahkan pada PPkM 

yang dapat mengangkat keunggulan Undiksha, derajat hidup, dan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk tujuan tersebut LPPM Undiksha mengelompokkan PPkM menjadi PPkM kompetitif, 
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PPkM penugasan, dan PPkM mandiri. PPkM kompetitif terdiri atas skim-skim penelitian yang 

ditawarkan dan dikompetisikan antardosen di lingkungan Undiksha. Dengan kata lain, PPkM 

kompetitif adalah PPkM yang didanai berdasarkan pada hasil kompetisi. PPkM penugasan adalah 

skim-skim PPkM yang usulan dan pelaksanaannya ditugaskan kepada kelompok 

peneliti/pengabdi atau lembaga/unit kerja tertentu. Tema/topik PPkM penugasan ditentukan oleh 

LPPM sesuai dengan kebutuhan strategis terkait pengembangan universitas/lembaga/unit. Pola 

PPkM penugasan (top down) diharapkan memberikan efek lebih dibandingkan dengan pola 

penelitian kompetitif. PPkM mandiri adalah PPkM yang dilaksanakan dengan dana dari peneliti 

dan pengabdi itu sendiri. Namun, PPkM mandiri tetap mengikuti prosedur seleksi dan monev 

yang sama dengan PPkM kompetisi dan penugasan.  

 

1.4 Skema Penelitian dan PkM Institusi 

Selain mengelola skema penelitian desentralisasi, LPPM Undiksha juga menyediakan dana 

untuk membiayai beberapa jenis penelitian, yang diistilahkan dengan penelitian institusi. Untuk 

penelitian, skim penelitian yang disediakan adalah penelitian dosen pemula, penelitian dasar, 

penelitian terapan, penelitian pengembangan, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, dan 

penelitian pascasarjana. Sedangkan untuk PkM memiliki beberapa skema, yaitu: Program 

Kemitraan Masyarakat, Program Pendidikan Karakter, Program Pengembangan Kewirausahaan, 

dan Program Desa Binaan. Setiap skim penelitian dan PkM mempunyai ketentuan yang hanya 

berlaku untuk skim bersangkutan, sehingga pengusul agar mencermati hal ini dengan baik.  

Penjelasan lebih rinci untuk setiap skim penelitian dan PkM dipaparkan pada bab selanjutnya. 

 

1.5 Luaran Penelitian dan PkM 

Setiap penelitian yang dilakukan harus berorientasi pada hasil yang terukur. Hasil penelitian dapat 

berupa kontribusi pada pengetahuan dan teknologi yang dipublikasikan pada jurnal nasional 

terakreditasi atau internasional bereputasi, perolehan hak kekayaan intelektual, kebijakan, solusi 

bagi permasalahan di masyarakat, atau pengayaan bahan ajar dan pembelajaran. Hasil penelitian 

diharapkan dapat berkontribusi pada peningkataan kemajuan, kemandirian, dan daya saing 

perguruan tinggi.  

Sedangkan untuk luaran pengabdian kepada masyarakat wajib memberikan luaran, sebagai 

berikut: (1) Minimal satu artikel prosiding pada seminar nasional; (2) Minimal 1 video bukti 

pelaksanaan kegiatan yang diunggah di youtube dan dipublikasikan di medsos, dan (3) Publikasi 

kegiatan (1 halaman deskripsi kegiatan dan photo kegiatan) dikirim ke LPPM untuk 

dipublikasikan di website LPPM (wajib di upload sebelum laporan akhir). 

Penjelasan lebih rinci tentang luaran penelitian dan PkM untuk masing-masing skim 

diuraikan pada bab berikutnya. 
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BAB II  

PROSEDUR, PENILAIAN, DAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PkM 

 

 

2.1 Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  

Usulan penelitian dan PkM (selanjutnya disingkat PPkM) yang diajukan harus sesuai 

dengan skim-skim PPkM yang ditetapkan dalam buku panduan ini. Semua usulan harus mengacu 

pada Renstra LPPM. Usulan PPkM yang diajukan harus mengikuti semua persyaratan yang telah 

ditetapkan. Pendanaan untuk kegiatan PPkM Institusi berasal dari DIPA Undiksha. Pengajuan 

usulan penelitian  mengikuti ketentuan sebagai berikut. 

1. Ketua peneliti dan anggota peneliti adalah dosen tetap Undiksha yang mempunyai NIDN 

atau dosen kontrak dengan masa pengabdian minimal 2 tahun berturut-turut berdasarkan 

surat keputusan rektor. 

2. Penelitian yang dilakukan dosen dapat melibatkan tenaga fungsional (hanya dapat sebagai 

anggota peneliti) dan mahasiswa.  

3. Setiap dosen dapat mengusulkan maksimum dua usulan penelitian (satu usulan sebagai 

ketua dan satu usulan sebagai anggota). 

4. Setiap pengusul yang menerima dana penelitian dari DIPA Undiksha wajib 

mendiseminasikan hasil penelitiannya pada kegiatan ilmiah (seminar, konferensi, dan 

sejenisnya). 

5. Bagi dosen yang sedang tugas belajar tidak diijinkan untuk mengajukan usulan penelitian. 

6. LPPM berwenang melakukan pengawasan internal (Monev) minimal satu kali atas semua 

kegiatan penelitian dengan mengacu pada sistem jaminan mutu yang berlaku. 

7. Dosen pengusul menggunggah proposal sesuai dengan skim penelitian yang diikuti melalui 

laman http://silidia.undiksha.ac.id   

8. Selain mengunggah ke laman http://silidia.undiksha.ac.id, pengusul diwajibkan 

menyerahkan hard copy proposal sebanyak 1  (satu) eksemplar ke LPPM Undiksha.  

Pengajuan usulan PkM  mengikuti ketentuan sebagai berikut. 

1. Dosen atau pegawai yang boleh mengajukan proposal adalah: 

a. Dosen tetap yang telah memiliki NIDN dan NIDK; 

b. Dosen kontrak yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun secara berturut-turut dengan 

surat keputusan rektor; 

c. tenaga fungsional (laboran, pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya). 

2. Tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan dan 

memungkinkan kolaborasi.  

3. Setiap dosen dapat mengusulkan maksimum dua usulan PkM (satu usulan sebagai ketua 

dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota). 

4. Bagi dosen yang sedang tugas belajar tidak diijinkan untuk mengajukan usulan PkM.  

http://silidia.undiksha.ac.id/
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5. Khalayak sasaran PkM adalah masyarakat umum (di luar civitas akademika Undiksha) 

yang disesuaikan dengan skema PkM.   

6. Setiap pengusul yang menerima dana pengabdian dari DIPA Undiksha wajib 

mendiseminasikan hasil Pelaksanaan pengabdian pada kegiatan ilmiah (seminar, 

konferensi, dan sejenisnya).  

7. PkM wajib melibatkan minimal 3 orang mahasiswa. 

8. LPPM berwenang melakukan pengawasan internal (MONEV) minimal satu kali atas 

semua kegiatan PkM dengan mengacu pada sistem jaminan mutu yang berlaku. 

9. Dosen pengusul menggunggah proposal sesuai dengan skim PkM yang diikuti melalui 

laman http://silidaia.undiksha.ac.id   

10. Selain mengunggah ke laman http://silidia.undiksha.ac.id, pengusul diwajibkan 

menyerahkan hard copy proposal sebanyak 1 (satu) eksemplar ke LPPM Undiksha.  

Prosedur pengajuan PPkM dapat digambarkan dengan bagan alir sebagai berikut.  

Pelaksana Aktifitas Dokumen 

Staf LPPM Pengumuman Penerimaan Proposal Surat 

Dosen Mengunggah Proposal secara Online Notif email  

 Menyerahkan hardcopy proposal Tanda terima 

proposal 

Staf LPPM Menerima dan Memberikan Bukti Penyetoran 

Poposal kepada dosen 

Bukti Penerimaan 

Proposal 

 Memeriksa kelengkapan administrasi  Daftar proposal 

yang  lengkap atau 

tidak lengkap 

Puslit Memverifikasi hasil pemeriksaan staf dan 

melaporkan hasil kepada Ka LPPM 

Laporan tentang 

proposal yang  

lengkap atau tidak 

lengkap 

KaLPPM Menetapkan  proposal yang tidak lulus 

administrasi (jika ada) 

Membentuk Tim Reviewer untuk penilaian in 

static dan in dynamic 

SK Ka LPPM 

 

SK Rektor 

Staf LPPM Pengumuman pelaksanaan in static  Surat 

 Penyerahan proposal ke tim untuk dinilai Proposal 

Bukti penyerahan 

proposal 

Tim Reviewer Melaksanakan penilaian in static (on line) Proposal 

Borang penilaian 

Tim Reviewer Menyerahkan hasil penilaian in static ke LPPM Tanda terima 

proposal 

Hasil penilaian 

Staf LPPM Merekap hasil penilaian in static dan 

meranking skor proposal 

Daftar proposal 

dengan skor 

Puslit Memverifikasi daftar urutan proposal menurut 

skor dan melaporkan hasil penilaian ke Ketua 

LPPM 

Daftar proposal 

dengan skor 

http://silidia.undiksha.ac.id/
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Ketua LPPM Menetapkan proposal yang lulus seleksi in 

static 

SK Ka LPPM 

Staf LPPM Pengumuman penilaian in dynamic Surat  

 Menginformasikan pelaksanaan in dynamic ke 

Tim reviewer 

 

Puslit dan staf  Menyiapkan pelaksanaan penilaian in dynamic  

Tim Reviewer Melaksanakan penilaian in dynamic Berita acara 

 Menyerahkan hasil penilaian ke LPPM Lembar penilaian 

Staf LPPM Merekap hasil penilaian in dynamic dan 

mengurut skor proposal  

Daftar proposal 

dengan skor 

Puslit Memverifikasi daftar urutan proposal menurut 

skor dan melaporkan hasil penilaian ke Ketua 

LPPM 

Daftar proposal 

dengan skor 

Ka LPPM Menetapkan hasil penilaian in dynamic SK Ka LPPM 

Puslit Menyampaikan proposal yang lulus penilaian Surat 

 
 

2.2 Penilaian Proposal PPkM 

Pengelolaan PPkM yang didanai oleh Universitas/Fakultas/Pascasarjana dan yang 

mandiri dilakukan oleh LPPM. Seleksi terhadap proposal PPkM dilakukan dalam tiga tahap, 

yaitu penilaian administratif, penilaian in static dan/atau penilaian in dynamic (pemaparan). 

Hasil penilaian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan penerimaan atau 

penolakan usulan PPkM. 

Penilaian terhadap proposal dilakukan oleh sebuah Tim Reviewer (Tim Panel Ahli) 

yang keanggotaannya ditetapkan melalui SK Rektor berdasarkan usulan Ketua LPPM.  

2.2.1 Penilaian Administratif 

Penilaian administratif terhadap proposal PPkM dilakukan di LPPM Undiksha untuk 

memeriksa kelengkapan persyaratan sebagai pemenuhan ketentuan untuk pengajuan proposal 

PPkM sesuai skim yang dipilih. Hanya proposal PPkM yang memenuhi semua persyaratan 

administrasi yang telah ditetapkan yang akan dilanjutkan ke penilaian in static. Sedangkan 

proposal PPkM yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur. 

2.2.2 Penilaian oleh Reviewer 

A. Penelitian 

Penilaian kelayakan usulan penelitian dilakukan oleh reviewer nasional dan reviewer tersertifikasi. 

Dalam hal tidak terpenuhi jumlah reviewer yang dibutuhkan, maka LPPM dapat menugaskan 

reviewer tambahan sesuai dengan persyaratan berikut. 

a. Bertanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup 

melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer; 

b. Berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor; 
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c. Sekurang-kurangnya pernah menjadi ketua peneliti pada penelitian berskala nasional 

dan/atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional;  

d. Memiliki publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan/atau nasional terakreditasi sebagai 

penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi); 

e. Pernah sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan/atau seminar ilmiah 

nasional; dan  

f. Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, 

pengalaman dalam penulisan bahan ajar, dan mempunyai KI.  

B. Pengabdian kepada Masyarakat 

Penilaian kelayakan usulan PkM dilakukan oleh reviewer nasional dan reviewer tersertifikasi. 

Dalam hal tidak terpenuhi jumlah reviewer yang dibutuhkan, maka LPPM dapat menugaskan 

reviewer tambahan sesuai dengan persyaratan berikut.  

a. mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup 

melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;  

b. berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor atau 

berpendidikan master (S2) dengan jabatan fungsional lektor kepala; 

c. Sekurang-kurangnya pernah menjadi ketua PkM berskala nasional; 

d. pernah sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan/atau seminar ilmiah 

nasional. 

C. Pengangkatan Reviewer PPkM 

Mekanisme pengangkatan reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal 

perguruan tinggi adalah sebagai berikut.  

a. LPPM mengajukan data calon reviewer PPkM kepada Rektor untuk mendapat persetujuan; 

b. Reviewer PPkM ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;  

c. Perguruan tinggi wajib menyampaikan nama-nama reviewer PPkM internal kepada DRPM 

dengan mengunggah surat keputusan penetapan reviewer ke Simlitabmas. 

2.2.3 Penilaian in static 
 

Penilaian in static (desk evaluation) adalah penilaian proposal PPkM sebelum dinyatakan 

layak untuk ditindaklanjuti ke tahap in dynamic. Penilaian ini bertujuan untuk menjamin setiap 

proposal PPkM telah memenuhi standar yang berlaku baik secara administratif maupun 

substantif.  
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Penilaian in-static menggunakan format penilaian yang diatur dalam buku panduan ini 

(lihat Lampiran 1).  Proposal yang tidak memenuhi skor minimum dalam penilaian in static tidak 

dilanjutkan ke penilaian in dynamic dan dinyatakan gugur.  

2.2.3 Penilaian In Dynamic 

Penilaian in dynamic dilakukan dalam bentuk presentasi proposal oleh pengusul 

dihadapan tim reviewer untuk skema penelitian pengembangan. Penilaian in dynamic 

menggunakan format penilaian yang diatur dalam buku panduan ini (Lampiran 2). Ketentuan 

dalam penilaian in dynamic adalah sebagai berikut. 

a. Usulan PPkM harus dipresentasikan oleh ketua peneliti/pengabdi. 

b. Ketua peneliti/pengabdi yang berhalangan hadir saat presentasi dapat diwakilkan oleh anggota 

peneliti/pengabdi dengan membawa surat kuasa yang diketahui oleh Ketua LLPM. 

c. Anggota yang mewakili secara otomatis diangkat sebagai ketua untuk mengganti ketua yang 

tidak hadir. 

d. Dalam hal ketua peneliti/pengabdi berhalangan hadir saat presentasi (dengan alasan selain 

tugas dinas) dan tidak ada anggota tim peneliti/pengabdi yang mewakili dalam presentasi, 

proposal PPkM tersebut dinyatakan gugur. 

e. Jika ketua peneliti/pengabdi tidak bisa mempresentasikan proposalnya karena sedang bertugas 

dinas (dibuktikan dengan surat tugas dari Rektor/Dekan/Direktur), maka proposal PPkM 

tersebut hanya dijadwalkan ulang satu kali. 

 

 
Penetapan Proposal Hasil Penilaian in static dan in dynamic 

Penetapan proposal penelitian dan PkM hasil penilaian in static dan/atau in dynamic mengikuti 

ketentuan sebagai berikut. 

a. Proposal PPkM yang didanai dari DIPA Universitas atau DIPA Fakultas/Pascasarjana 

adalah proposal yang memperoleh skor minimal (passing grade) yang ditentukan. 

b. Proposal PPkM yang memperoleh skor minimal atau lebih, tetapi belum bisa didanai 

dari dana DIPA Undiksha atau DIPA Fakultas/Pascasarjana dapat dilaksanakan dengan 

biaya sendiri, mengikuti ketentuan yang diatur dalam buku panduan ini. 

c. Proposal PPkM yang memperoleh skor minimal atau lebih tetapi masih diperlukan 

perbaikan, pengusul harus melakukan perbaikan dan menyerahkannya kembali sesuai 

dengan batas waktu yang ditentukan LPPM. 

d. Jika proposal yang telah direvisi tidak dikumpulkan kembali ke LPPM sesuai dengan batas 

waktu yang ditetapkan, maka proposal terkait dinyatakan gugur. 
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e. Proposal PPkM hasil revisi harus mendapatkan persetujuan reviewer dengan menggunakan 

format yang telah ditentukan. 

f. Hasil akhir seleksi akan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor dan diumumkan 

melalui laman  http://silidia.undiksha.ac.id 

g. Seluruh keputusan yang telah ditetapkan dalam kaitan seleksi ini bersifat final dan tidak 

dapat diganggu gugat. 

 

2.3 Pelaksanaan PPkM 

Usulan PPkM yang dinyatakan diterima dan didanai dengan dana DIPA Undiksha atau 

DIPA Fakultas/Pascasarjana dapat dilaksanakan setelah penandatanganan surat perjanjian kerja 

penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Surat perjanjian kerja tersebut harus 

ditandatangani oleh ketua peneliti/pengabdi sebagai pihak kedua dan PPK LPPM Undiksha 

sebagai pihak pertama, serta mengetahui oleh Ketua LPPM. 

Dana PPkM akan diserahkan dalam dua tahap. Dana tahap pertama sebesar 70% 

diserahkan setelah penandatanganan kontrak PPkM dilakukan. Dana tahap kedua sebesar 30% 

diserahkan setelah ketua peneliti/pengabdi melaksanakan seluruh proses PPkM dan menyetorkan 

dokumen terkait (termasuk luaran) sesuai dengan yang tertera dalam kontrak PPkM yang telah 

ditandatangani.  

PPkM dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kerja yang telah ditandatangani. 

Perubahan dalam pelaksanaan PPkM seperti pergantian tim peneliti dan pengabdi, perubahan 

dalam sampel, lokasi PPkM, jangka waktu PPkM dan sebagainya harus seizin Ketua LPPM. 

Rektor dapat memberikan sanksi seperti tercantum dalam surat perjanjian kerja apabila terjadi 

pelanggaran. 

Untuk memantau pelaksanaan PPkM, LPPM melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi 

(monev) terhadap semua kegiatan PPkM. Monev dilaksanakan minimal satu kali.  

2.4 Pelaporan PPkM 

 Pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib mengikuti 

ketentuan berikut.     

a. Peneliti/pengabdi diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan PPkM sesuai jadwal yang telah 

ditentukan dengan mengunggah melalui laman http://silidia.undiksha.ac.id. Juga mengunggah 

SPTB dan catatan harian/logbook. Format laporan kemajuan dapat dilihat pada Lampiran 3. 

b. Dosen yang telah menyelesaikan PPkM diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dalam 

bentuk: 

i. Laporan Akhir PPkM yang sudah ditandatangani oleh Ketua Peneliti/Pengabdi, 

Dekan/Direktur, dan Ketua LPPM. 

ii. Luaran wajib dan luaran tambahan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan tertulis dalam 

surat perjanjian kerja.  

iii. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); 

http://www.lppm.undiksha.ac.id/
http://www.lppm.undiksha.ac.id/
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iv. Catatan harian atau logbook; dan 

v. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang asli. 

Dokumen pada huruf i sampai iv diunggah ke laman  http://silidia.undiksha.ac.id  disertai 

dengan satu hardcopy dan softcopy yang diserahkan ke LPPM. 

c. Laporan disampaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam surat perjanjian kerja 

penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.  

d. Dosen yang tidak menyampaikan laporan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada 

masyarakat seperti tercantum pada butir a dan b di atas, tidak akan memperoleh sisa dana 

kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (diatur kemudian dalam Kontrak 

Kerja) dan tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi Proposal Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat sampai terpenuhinya luaran yang dijanjikan. 

e. Jika luaran yang dijanjikan terpenuhi, maka pengusul diperbolehkan mengajukan pada tahun 

berikutnya. 

 

2.5 PPkM Mandiri (Dana Sendiri) 

Dalam buku panduan ini, PPkM dengan dana sendiri disebut PPkM Mandiri. PPkM 

Mandiri dilakukan secara kelompok dan mengikuti skim yang telah ditentukan..  

2.6 PPkM dengan Sumber Dana Lain 

PPkM yang dibiayai dari dana yang tidak bersumber dari DIPA Universitas dan DRPM, 

seperti pemerintah daerah atau instansi lainnya baik dalam maupun luar negeri yang tidak 

mengikat, prosedur pengajuan usulan, materi,  format proposal, pendanaan, dan mekanisme 

pelaksanaannya diatur sesuai dengan permintaan dari penyedia dana. Namun, PPkM tersebut wajib 

dilaporkan dan diketahui oleh Ketua LPPM. LPPM Undiksha akan memfasilitasi segala sesuatu 

yang diperlukan agar perencanaan dan pelaksanaan PPkM dapat berjalan lancar dan tepat waktu. 

Dengan kata lain, penyelenggaraan PPkM yang didanai oleh penyedia dana di atas akan 

dikoordinasikan oleh LPPM secara melembaga dan atas izin Rektor. Dana pengelolaan terkait 

pelaksanaan PPkM yang bersumber dari dana lainnya diatur dalam surat keputusan rektor. 

Adapun ringkasan skema pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan 

tim pelaksana, waktu, dan pendanaan disajikan pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Ringkasan Skema Pendanaan, Tim Peneliti/Pengabdi, dan Waktu Penelitian 

Skema Pendanaan Syarat Tim Peneliti/Pengabdi Waktu 

(Tahun) 

Biaya 

A. Penelitian Kompetitif dan Penugasan 

1. Skema Penelitian 
Dasar  

 Ketua pengusul berpendidikan S3 
dengan jabatan fungsional 
minimal asisten ahli atau 
berpendidikan S2 dengan jabatan 
fungsional minimal Lektor. 

 Anggota pengusul berjumlah 1-2 
orang. 

1 Rp 20.000.000 – 

30.000.000. 

http://silidia.undiksha.ac.id/
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Skema Pendanaan Syarat Tim Peneliti/Pengabdi Waktu 

(Tahun) 

Biaya 

2. Skema Penelitian 
Terapan  

 Ketua pengusul berpendidikan S3 
dengan minimal jabatan fungsional 
asisten ahli atau berpendidikan S2 
dengan jabatan fungsional minimal 

lektor.  

 Anggota pengusul berjumlah 2-3 
orang. 

 Satu anggota minimal memiliki 
persyaratan sebagai ketua peneliti. 

2-3 Rp. 40.000.000 – 

50.000.000 

3. Skema Penelitian 
Pengembangan 

 Ketua pengusul berpendidikan S3 
dengan minimal jabatan fungsional 
lektor atau berpendidikan S2 
dengan jabatan fungsional minimal 
lektor kepala. 

 Anggota pengusul 3-4 orang. 

 Satu anggota minimal memiliki 

persyaratan ketua peneliti. 

2-3 Rp 50.000.000 – 

60.000.000 

4. Skema Penelitian 
Dosen Pemula 

 Ketua pengusul memiliki jabatan 
fungsional asisten ahli atau belum 

memiliki jabatan fungsional. 

 Anggota pengusul boleh dari tenaga 
dosen tidak tetap atau tenaga 

fungsional. 

 Anggota pengusul 1-2 orang. 
 

1 Rp 10.000.000 – 

15.000.000 

5. Skema Penelitian 
Kerja Sama Antar 
Perguruan Tinggi 

 Pengusul terdiri atas ketua (peneliti 
Undiksha) dan maksimum satu 

orang anggota dari perguruan tinggi 
klaster Mandiri atau Binaan. 

 Ketua Pengusul berpendidikan S2 

dengan jabatan fungsional 

maksimum lektor. 

 TPM bukan merupakan tempat TPP 
menempuh pendidikan terakhir. 

 Klaster kinerja perguruan tinggi 
TPM. 

 TPM terdiri atas seorang anggota, 
berpendidikan S-3 dengan jabatan 
lektor untuk klaster yang lebih 
tinggi dan S2 asisten ahli untuk 
klaster yang lebih rendah. 

 Peneliti TPM yang lebih tinggi 

minimal mempunyai 3 publikasi 
sebagai penulis utama pada jurnal 

1 Rp. 20.000.000 – 

40.000.000 
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Skema Pendanaan Syarat Tim Peneliti/Pengabdi Waktu 

(Tahun) 

Biaya 

internasional bereputasi. 

 Peneliti Undiksha yang bertujuan 
untuk melakukan pembinaan 
minimal mempunyai 3 publikasi 

sebagai penulis utama pada jurnal 
internasional bereputasi. 
 

6. Skema Penelitian 
Pascasarjana 
(Penelitian Tesis 
Magister) 

 Ketua pengusul merupakan dosen 
tetap, bergelar doktor (S-3) yang 

sedang membimbing minimal dua 
mahasiswa magister. 

 Anggota pengusul terdiri atas dosen 

pembimbing dan dua orang 
mahasiswa magister bimbingannya; 

1 Maksimal 
 Rp 30.000.000 

7. Skema Penelitian 
Pascasarjana 
(Penelitian 
Disertasi Doktor) 

 Ketua pengusul merupakan dosen 
tetap perguruan tinggi, bergelar 
doktor (S-3) dengan jabatan 
akademik minimal lektor kepala, 

dan mempunyai bimbingan 
mahasiswa program doktor dari 

dalam dan/atau luar negeri, baik 
program doctor by course maupun 
doctor by research. 

 Ketua pengusul memiliki 
pengalaman publikasi minimal dua 
artikel sebagai penulis utama di 

jurnal international bereputasi. 

 Anggota tim terdiri atas co-promotor 
dan satu orang mahasiswa doktor 

bimbingannya. 

1-2 Maksimal  

Rp 40.000.000 

8. Penelitian 
Penugasan 

 Ketua pengusul berpendidikan 
S3 sesuai keahlian dalam 
rumpun ilmu bidang strategis 
yang ditugaskan dengan 
jabatan minimal Lektor 
Kepala. 

 Ketua pengusul memiliki 
rekam jejak publikasi berupa 
artikel di database terindeks 
bereputasi sekurang-
kurangnya dua artikel sebagai 
penulis utama 

 Anggota pengusul 2-5 orang. 

1-2 Rp 20.000.000 – Rp 

30.000.000. 

B. Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Institusi dan Penugasan 

1. Program Kemitraan   Tim pengusul memiliki  1 Rp 10.000.000-Rp 
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Skema Pendanaan Syarat Tim Peneliti/Pengabdi Waktu 

(Tahun) 

Biaya 

Masyarakat kompetensi   multidisiplin   sesuai  
dengan  bidang  yang  diusulkan, 
minimal dua kompetensi. 

 Pengusul hanya boleh 
melaksanakan PKM sebanyak tiga 
kali sebagai ketua. 

 Tim pelaksana maksimum tiga 
orang (satu ketua dan dua 
anggota) 

20.000.000 

2. Program Pendidikan 

Karakter 
 Pengusul   memiliki jejak rekam 

dalam penelitian pendidikan 
karakter. 

  Tim pelaksana terdiri dari empat 
orang (satu Ketua dan tiga 
Anggota). 

  Minimal dari dua kompetensi 
ilmu yang berbeda. 
 

1 Rp 40.000.000-Rp 

50.000.000. 

3. Program 

Pengembangan 

Kewirausahaan 

 Tim pelaksana terdiri dari empat 
orang (satu Ketua dan tiga 
Anggota), minimal dari dua 
kompetensi ilmu yang berbeda. 

 Diutamakan   pengusul adalah 
dosen yang ada relevansinya  
dengan bidang keilmuan dan 
mata   kuliah   yang   diampu   dan   
memiliki   pengalaman    
berwirausaha  atau  dosen 
kewirausahaan. 

 Satu Jurusan hanya boleh 
mengajukan satu usulan PPK. 
 

1 Rp 20.000.000- Rp 

30.000.000.   

4. Program 

Pengembangan Desa 

Mitra 

 Tim pengusul berjumlah empat 
orang (satu ketua dan maksimal 
tiga orang anggota); 

 Tim  pengusul  memiliki  
kapabilitas  (rekam  jejak  
keilmuan/sains)   yang  sesuai  
dengan kegiatan yang 
diusulkan/masalah  yang ditangani; 

 Tim pengusul harus melibatkan 
minimal empat orang 
mahasiswa/tahun. 
 

1 Rp 40.000.000- Rp 

50.000.000 

5. Program  Jika kegiatan ini diinisiasi oleh 1 Rp 40.000.000- Rp 
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Skema Pendanaan Syarat Tim Peneliti/Pengabdi Waktu 

(Tahun) 

Biaya 

Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
Penugasan 

universitas, maka rektor harus 
membentuk tim pelaksana kegiatan 
dengan surat keputusan; 

 Jika kegiatan ini dilaksanakan atas 
permintaan masyarakat atau 
kelompok masyarakat, maka 
masyarakat atau kelompok 
masyarakat tersebut harus 
mengajukan permohonan kepada 
rektor 

50.000.000 
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 BAB III  

PENELITIAN KOMPETITIF INSTITUSI 

3.1 Skema Penelitian Dasar 

3.1.1 Pendahuluan 

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016, Penelitian Dasar dikategorikan pada 

penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi 

teknologi, hingga pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting 

secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, 

atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian Dasar 

dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu 

gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, 

kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan. Skema Penelitian 

Dasar ini dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian 

kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium. Dalam 

proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Dasar akan berada di tingkat 1 sampai tingkat 3 (sesuai 

dengan pengukuran UKT pada simpuslit).  

Sesuai dengan Renstra dan RIP LPPM, Undiksha menetapkan empat belas Bidang Fokus 

Riset yang meliputi: (1) Model Pendidikan Nilai dan Karakter, (2) Model Pendidikan Berbasis 

Budaya, (3) Model Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (4) Model 

Pendidikan Kecakapan Hidup, (5) Pola Asuh dalam Keluarga, (6) Hubungan Bahasa, Seni dan 

Budaya, (7) Sains dan Teknologi untuk mendukung Industri Kreatif, (8) Ketahanan Pangan, 

Kesehatan, dan Pengobatan Alternatif, (9) Sumber Daya Hayati Kelautan, (10) Sumber Energi 

Baru dan Terbarukan, (11) Mitigasi dan Manajemen Bencana, (12) Penanggulangan Kemiskinan, 

(13) Konflik dan Harmoni Sosial, (14) Peningkatan Daya Saing Bangsa. Substansi Penelitian 

Dasar harus mengacu pada empat belas Bidang Fokus Riset dimaksud yang selanjutnya diturunkan 

ke tema, topik, dan judul penelitian.  

3.1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian Dasar sebagai berikut. 

1. Meningkatkan dan mendorong percepatan Penelitian Dasar di perguruan tinggi sehingga 

menghasilkan invensi, baik metode, teori baru atau prinsip kebijakan baru yang belum 

pernah ada sebelumnya, pada pengukuran TKT 1-3; 

2. Meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian dasar di 

perguruan tinggi; 

3. Meningkatkan mutu hasil Penelitian Dasar dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal 

nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi; dan 

4. Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti untuk bekerjasama dengan institusi 

mitra nasional atau internasional. 
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3.1.3 Luaran Penelitian 

Luaran wajib Penelitian Dasar berupa publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal 

internasional bereputasi.  

3.1.4 Kriteria Penelitian 

Kriteria Penelitian Dasar mengikuti pedoman sebagai berikut. 

1. Penelitian bersifat monotahun.  

2. Dana penelitian adalah Rp 20.000.000 – 30.000.000. 

 

3.1.5 Persyaratan Pengusul 

Persyaratan pengusul Penelitian Dasar sebagai berikut. 

1. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli atau 

berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor; 

2. Anggota pengusul berjumlah 1-2 orang. 

 

3.2 Skema Penelitian Terapan 

3.2.1 Pendahuluan 

Penelitian terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu 

masalah yang ada di masyarakat, industri, atau pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. 

Penelitian Terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan 

pengembangan Ipteks. Penelitian ini berorientasi pada produks Ipteks yang telah tervalidasi di 

lingkungan/lapangan atau lingkungan yang relevan. Pengukuran TKT level 4- 6. 

Skema Penelitian Terapan ini dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau 

luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk 

konsorsium. 

3.2.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian Terapan sebagai berikut. 

1. Meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan perguruan tinggi untuk menghasilkan 

produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya; 

2. Memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin; 

3. Membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra pengguna hasil penelitian; 

4. Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti untuk bekerjasama dengan institusi 

mitra di dalam negeri atau di luar negeri; dan 

5. Mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. 
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3.2.3 Luaran Penelitian 

Luaran Wajib Penelitian Terapan menghasilkan minimal satu produk iptek-sosbud yang dapat 

berupa metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna. 

 

3.2.4 Kriteria Penelitian 

Kriteria Penelitian Terapan sebagai berikut. 

1. Penelitian bersifat multitahun (2-3 tahun).  

2. Dana penelitian pertahun adalah Rp. 40.000.000 – 50.000.000 

 

3.2.5 Persyaratan Pengusul  

Persyaratan pengusul Penelitian Terapan sebagai berikut. 

1. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli atau 

berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor;  

2. Anggota pengusul berjumlah 2-3 orang; 

3. Satu anggota minimal memiliki persyaratan seperti nomor 1. 

3.3 Skema Penelitian Pengembangan  

3.3.1 Pendahuluan 

Penelitian Pengembangan Institusi ditujukan untuk mencapai pengembangan lebih lanjut pada 

tahapan model/produk/purwarupa yang telah diuji coba dalam lingkungan yang sebenarnya. 

Penelitian pengembangan institusi adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk 

pengembangan produk komersial. Dalam penelitian ini diperlukan keterlibatan mitra sebagai 

investor. Dalam proses pengukuran TKT, hasil penelitian pengembangan berada di level TKT 

7 sampai 9.  

Skema Penelitian Pengembangan dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau 

luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam 

bentuk konsorsium. 

3.3.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian Pengembangan sebagai berikut. 

1. Menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang siap diterapkan 

yang dicirikan dengan TKT 7-9; 

2. Menghasilkan peta jalan teknologi atau hasil riset yang bersifat multidisiplin yang 

menghasilkan produk komersial; 

3. Membangun kemitraan Academic, Business, Government, dan Community (ABGC); dan 

4. Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di lingkungan Undiksha untuk 

bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri. 
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3.3.3 Luaran Penelitian 

Luaran wajib Penelitian Pengembangan berupa. 

- Purwarupa laik industri dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya; atau 

- Dokumen feasibility study; atau 

- business plan; atau 

- artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi. 

 

3.3.4 Kriteria Penelitian 

Kriteria Penelitian Pengembangan mengikuti ketentuan berikut. 

1. Penelitian Pengembangan bersifat multitahun (2-3 tahun). 

2. Dana penelitian pertahun adalah Rp 50.000.000 – 60.000.000  

 

3.3.5 Persyaratan Pengusul 

Persyaratan pengusul Penelitian Pengembangan sebagai berikut. 

1. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional lektor atau 

berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor kepala; 

2. Anggota pengusul 3-4 orang; 

3. Satu anggota minimal memiliki persyaratan seperti nomor 1. 

 

3.4 Skema Penelitian Dosen Pemula  

 

3.4.1 Pendahuluan 

Program Penelitian Dosen Pemula dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka 

membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik 

nasional maupun internasional. Skema ini diharapkan dapat menginisiasi penyusunan peta 

jalan penelitian bagi pengusul. Hasil penelitian skema ini berada di level TKT 1 sampai 6. 

3.4.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian Dosen Pemula sebagai berikut. 

1. Untuk membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen pemula; 

2. Menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya 

dalam jurnal ilmiah baik nasional atau prosiding nasional; dan 

3. Menginisiasi penyusunan peta jalan penelitiannya. 
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3.4.3 Luaran Penelitian 

Luaran wajib Penelitian Dosen Pemula berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal 

nasional ber-ISSN atau prosiding seminar nasional. 

3.4.4 Kriteria Penelitian 

Kriteria Penelitian Dosen Pemula mengikuti ketentuan berikut. 

1. Jangka waktu penelitian satu tahun. 

2. Dana penelitian sebesar Rp 10.000.000 – 15.000.000 

 

3.4.5 Persyaratan Pengusul 

Persyaratan pengusul Penelitian Dosen Pemula sebagai berikut. 

1. Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional asisten ahli atau belum memiliki jabatan 

fungsional; 

2. Anggota pengusul boleh dari tenaga dosen tidak tetap atau tenaga fungsional; 

3. Anggota pengusul 1-2 orang; dan 

4. Pengusul hanya boleh mendapatkan skema Penelitian Dosen Pemula sebanyak dua kali 

sebagai ketua atau anggota.  

 

3.5 Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT) 

 

3.5.1 Pendahuluan 

Saat ini, hampir disemua kabupaten kota sudah berdiri institusi pendidikan tinggi. Kondisi ini 

sangat menggembirakan karena pendidikan tinggi akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. 

Namun demikian, terdapat kesenjangan kualitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. 

Undiksha telah melaksanakan berbagai program pembinaan untuk meningkatkan kualitas 

dosen khususnya bidang penelitian. Salah satu diantaranya dengan menjalin kerjasama dengan 

perguruan tinggi lainnya. Undiksha berupaya untuk mengejar ketertinggalan dengan perguruan 

tinggi – perguruan tinggi unggul atau yang baru berkembang sebagai bentuk pembinaan di bidang 

penelitian   dengan memfasilitasi kerjasama penelitian melalui skema Penelitian Kerjasama Antar 

Perguruan Tinggi. Peneliti pengusul PKPT bermitra dengan perguruan tinggi yang mempunyai 

pusat-pusat penelitian maupun kelompok-kelompok peneliti yang unggul sebagai Tim Peneliti 

Mitra/TPM atau yang masih dalam kategori binaan. Diharapkan melalui kerjasama ini kualitas 

peneliti dapat lebih ditingkatkan dan juga dapat meningkatkan kualitas peneliti dari perguruan 

tinggi binaan. PKPT dapat berupa penelitian dasar atau penelitian terapan dengan TKT 1-6. 
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3.5.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan PKPT sebagai berikut. 

1. Memberikan wadah bagi dosen/kelompok peneliti agar dapat memanfaatkan sarana, 

keahlian, mengadopsi, dan mencontoh budaya penelitian TPM;  

2. Memberikan wadah bagi dosen/kelompok peneliti untuk melakukan pembinaan pada 

peneliti mitra; dan 

3. Terjalinnya kerjasama antar Peneliti Undiksha dan TPM dalam pengelolaan penelitian. 

 

 

3.5.3 Luaran Penelitian 

PKPT dapat berupa Penelitian Dasar atau Terapan. Luaran wajib PKPT berupa: 

1. Satu artikel jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional; atau 

2. Satu Bab buku ajar hasil penelitian; atau 

3. Satu artikel prosiding internasional; atau 

4. Minimal satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, blue print, purwarupa, 

sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna. 

 

3.5.4 Kriteria Penelitian 

Kriteria PKPT mengikuti ketentuan sebagai berikut. 

1. Usulan penelitian merupakan penelitian yang dapat dilaksanakan dan dikembangkan di 

Undiksha atau Perguruan Tinggi Mitra setelah program ini selesai; 

2. Penelitian bersifat monotahun; dan 

3. Dana peneltian sebesar adalah Rp. 20.000.000 – 40.000.000 

 

 

3.5.5 Persyaratan Pengusul 

Persyaratan pengusul PKPT sebagai berikut: 

1. Pengusul terdiri atas ketua (peneliti Undiksha) dan maksimum satu orang anggota dari 

perguruan tinggi klaster Mandiri atau Binaan; 

2. Ketua Pengusul berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional maksimum lektor yang 

bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan berpendidikan S3 dengan jabatan lektor kepala 

yang bertujuan pembinaan; 

3. TPM bukan merupakan tempat TPP menempuh pendidikan terakhir; 

4. Klaster kinerja perguruan tinggi TPM harus lebih tinggi dari Undiksha untuk tujuan 

peningkatan kapasitas atau lebih rendah untuk tujuan pembinaan; 

5. TPM terdiri atas seorang anggota, berpendidikan S-3 dengan jabatan lektor untuk klaster 

yang lebih tinggi dan S2 asisten ahli untuk klaster yang lebih rendah; 

6. Peneliti TPM yang lebih tinggi minimal mempunyai 3 publikasi sebagai penulis utama 

pada jurnal internasional bereputasi; 
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7. Peneliti Undiksha yang bertujuan untuk melakukan pembinaan minimal mempunyai 3 

publikasi sebagai penulis utama pada jurnal internasional bereputasi; 

8. Usulan penelitian dibuat secara bersama antara Pengusul dan TPM;  

9. Usulan berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dari klaster lebih rendah dalam 

bentuk in cash minimal sebesar 50% dari dana yang diajukan; 

10. Usulan harus mendapat persetujuan TPM; dan 

11. Tidak sedang menduduki jabatan struktural untuk yang bertujuan peningkatan kapasitas. 

 

 

3.6 Skema Penelitian Pascasarjana  

3.6.1 Pendahuluan 

Penelitian Pascasarjana Institusi adalah penelitian yang berbasiskan institusi dan dapat 

diikuti oleh dosen guna meningkatkan kualitas penelitian, supervisor (promotor dan co-

promotor tingkat master dan/atau doktor), serta untuk peningkatan aspek kompetensi dan 

kualitas keilmuan lulusan serta tenaga pengajar di Pascasarjana. Salah satu indikator 

meningkatnya kompetensi lulusan dan tenaga pengajar di pascasarjana adalah kemampuan 

untuk dapat menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya melalui artikel di jurnal 

internasional bereputasi. 

 

Upaya untuk meningkatkan produktivitas penelitian dan konsekuensinya dengan publikasi 

karya ilmiah di perguruan tinggi adalah pemberian bantuan pelaksanaan penelitian bagi 

mahasiswa pascsarjana. Salah satu cara yang dipilih adalah pemberian dukungan 

pendanaan penelitian di program pascasarjana meliputi Penelitian Tesis Magister, 

Penelitian Disertasi Doktor.  

 

Seiring dengan makin kompleksnya manajemen penelitian dan dalam rangka efisiensi 

peningkatan kualitas pengelolaan penelitian di masa mendatang, maka kedua skema 

tersebut diintegrasikan menjadi Penelitian Pascasarjana. Tema dalam skema Penelitian 

Pascasarjana harus mengacu pada empat belas bidang fokus sesuai dengan Renstra dan RIP 

LPPM. 

 

3.6.2. Penelitian Tesis Magister (PTM) 

3.6.2.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan PTM sebagai berikut. 

1. Menghasilkan lulusan magister yang mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan 

argumen saintifik atau teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika 

akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik 

dan masyarakat luas; 

2. Meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun 

internasional; dan 
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3. Menciptakan iklim akademik yang lebih dinamis dan kondusif di lingkungan perguruan 

tinggi, sehingga hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih interaktif dan 

berkualitas. 

3.6.2.2 Luaran Penelitian 

Luaran wajib PTM adalah satu artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional 

terakreditasi untuk setiap mahasiswa, atau artikel pada prosiding seminar internasional 

terindeks bereputasi untuk setiap mahasiswa, atau satu produk iptek-sobud yang dapat 

berupa metode, bule print, purarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna 

yang dilindungi oleh KI untuk setiap mahasiswa. 

 

3.6.2.3 Kriteria Penelitian 

Kriteria PTM mengikuti ketentuan sebagai berikut. 

1. Usulan penelitian merupakan bagian dari payung penelitian sebagai materi tesis 

minimal dua mahasiswa magister bimbingan pengusul; dan 

2. Jangka waktu penelitian selama 1 tahun dengan besaran biaya maksimal Rp 30.000.000 

 

3.6.2.4 Syarat Pengusul 

Persyaratan pengusul PTM sebagai berikut. 

1. Ketua pengusul merupakan dosen tetap, bergelar doktor (S-3) yang sedang 

membimbing minimal dua mahasiswa magister; dan 

2. Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing dan dua orang mahasiswa magister 

bimbingannya; 

3. Pengusul boleh mengajukan maksimal dua PMT. 

 

3.6.3 Penelitian Disertasi Doktor (PDD) 

3.6.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan PDD sebagai berikut. 

1. Menghasilkan lulusan doktor yang mampu menemukan atau mengembangkan 

teori/konsep/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan, serta 

pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora di bidnag keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah 

berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, atau 

menghasilkan lulusan doktor terapan yang mampu menemukan, menciptakan, dan 

memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengalaman ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang 

keahliannya, dengan menghasilkan karya disain, prototype, atau inovasi teknologi 
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bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran 

logis, kritis, kreatif, dan arif; 

2. Meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah di tingkat internasional; 

3. Mempercepat penyelesaian studi doktor sehingga dapat meningkatkan jumlah 

kompetensi lulusan program doktor; dan 

4. Menciptakan iklim akademik institusi pascasarjana yang lebih dinamis dan kondusif di 

lingkungan perguruan tinggi, sehingga hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi 

lebih interaktif dan berkualitas. 

 

3.6.3.2 Luaran Penelitian 

Luaran wajib PDD adalah publikasi satu artikel ilmiah per tahun sebagai penulis pertama 

mahasiswa yang dibimbing dan ketua peneliti/pembimbing sebagai corresponding author 

dalam jurnal internasional bereputasi atau satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa 

metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang 

dilindungi oleh KI per tahun. 

3.6.3.3 Kriteria Penelitian 

Kriteria PDD mengikuti ketentuan sebagai berikut. 

1. Usulan penelitian merupakan bagian dari payung penelitian sebagai materi disertasi 

minimal satu mahasiswa doktor bimbingan pengusul; dan  

2. Jangka waktu penelitian 1 – 2 tahun dengan besaran biaya maksimal RP 40.000.000 per 

tahun untuk membiayai penelitian disertasi mahasiswa bimbingannya. 

3.6.3.4 Syarat Pengusul 

Persyaratan pengusul PDD sebagai berikut. 

1. Ketua pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3) dengan 

jabatan akademik minimal lektor kepala, dan mempunyai bimbingan mahasiswa program 

doktor dari dalam dan/atau luar negeri, baik program doctor by course maupun doctor by 

research. 

2. Ketua pengusul memiliki pengalaman publikasi minimal dua artikel sebagai penulis 

utama di jurnal international bereputasi; dan 

3. Anggota tim terdiri atas co-promotor dan satu orang mahasiswa doktor bimbingannya. 
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BAB IV  

  

PENELITIAN PENUGASAN 

4.1 Pendahuluan 

Mengacu kepada kebijakan Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian penugasan adalah skema 

penelitian yang dilaksanakan atas permintaan lembaga kepada kelompok peneliti/unit/pusat yang 

ditunjuk sehubungan dengan jabatan, bidang keahlian, maupun pengalaman profesional, dan 

jaringan kerja yang dibangunnya dalam bidang penelitian. Skema penelitian ini bertujuan 

memecahkan persoalan-persoalan keilmuan, kebijakan strategis, dan terapan. Adapun bidang ilmu 

atau bidang kajian dalam skema penelitian penugasan tidak dibatasi. Namun demikian disesuaikan 

dengan kebutuhan universitas sejalan dengan pemecahan persoalan yang mendesak sehingga 

penelitian penugasan ini dikembangkan.  

4.2 Tujuan Penelitian 

1. Untuk memecahkan persoalan-persoalan keilmuan yang sangat mendesak dalam kaitannya 

dengan menjawab berbagai tantangan kehidupan.  

2. Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh universitas dalam menjawab berbagai 

persoalan masyarakat sebagai sumbangan kepada kehidupan manusia. 

3. Untuk menunjukkan peran universitas dalam menangani berbagai persoalan kehidupan 

masyarakat melalui jalur penelitian.  

4. Untuk mengkaji munculnya persoalan-persoalan khusus dan mendesak dalam kehidupan 

masyarakat atau mengkaji gejala atau fenomena sehingga melalui kajian penelitian ini 

ditemukan solusi atau alternatif pemecahan masalah yang bisa dilaksanakan oleh pihak-

pihak yang membutuhkan. 

4.3 Luaran Penelitian (Wajib) 

1. Satu artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional ber-ISSN; 

2. Satu artikel yang dimuat dalam prosiding yang ber-ISBN; 

3. naskah akademik yang dapat berupa policy brief, rekomendasi kebijakan, atau model 

kebijakan strategis terhadap suatu permasalahan sesuai dengan bidang penugasan. 

4.4 Kriteria Penelitian 

1. Bersifat monotahun atau multitahun, sesuai dengan karakter persoalan yang dikaji. 

2. Jika karakter persoalan yang dikaji meminta dilakukan penelitian multitahun maka 

maksimal penelitian dilakukan selama dua tahun, dengan pertimbangan dalam periode dua 

tahun tersebut persoalan yang dikaji telah mencapai pola-pola yang tetap. 

3. Besaran biaya penelitian Rp 20.000.000 – Rp 30.000.000. 

 

4.5 Persyaratan Pengusul 

1. Ketua pengusul berpendidikan S3 sesuai keahlian dalam rumpun ilmu bidang strategis 

yang ditugaskan dengan jabatan minimal Lektor Kepala; 
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2. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi berupa artikel di database terindeks 

bereputasi sekurang-kurangnya dua artikel sebagai penulis utama; dan 

3. anggota pengusul 2-5 orang. 
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BAB V 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOMPETITIF INSTITUSI 

 

5.1 POGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT 

5.1.1 Pendahuluan 

LPPM Undiksha mencoba  menerapkan  paradigma  baru dalam kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan 

berkelanjutan  (sustainable)  dengan sasaran yang tidak tunggal. Hal-hal inilah yang menjadi 

alasan dikembangkannya  Program Kemitraan Masyarakat (PKM). Khalayak  sasaran program  

PKM adalah: 1) masyarakat  yang produktif  secara ekonomi;  2) masyarakat    yang   belum   

produktif   secara   ekonomis,   tetapi   berhasrat   kuat   menjadi wirausahawan;   dan  3)   

masyarakat   yang   tidak   produktif   secara   ekonomi   (masyarakat umum/biasa). Khalayak 

sasaran (mitra) masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti: kelompok perajin, kelompok 

nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif 

secara ekonomis.  Mitra sasaran industri rumah tangga (IRT) dengan kepemilikan usaha 

bersifat individu/perseorangan  disyaratkan  mempunyai  karyawan  minimal 4 orang di luar  

anggota  keluarga.  Mitra  sasaran  yang     mengarah  pada  bidang  ekonomi  produktif 

disyaratkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti kelompok 

dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, pesantian, kelompok nelayan, 

kelompok tani, kelompok ibu-ibu rumah tangga, dan lain-lain. 

Mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalnya sekolah (PAUD, SD, 

SMP, SMA/SMK), k e l o m p o k  b u t a  a k s a r a ,  karang taruna, kelompok anak-anak jalanan, 

RT/RW, dusun, desa, Posyandu, Pasraman, Pesantren, dan lain sebagainya. Jenis  

permasalahan   yang  wajib  ditangani  dalam  program  PKM,  khususnya   masyarakat 

produktif  secara  ekonomi  atau calon wirausaha  baru meliputi  bidang produksi,  manajemen 

usaha, dan pemasaran. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib 

mengungkapkan rinci permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan seperti peningkatan 

kapasitas, pemberdayaan, pelembagaan, peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman    

masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan, dan lain-lain. Kegiatan yang 

dilaksanakan pada mitra PKM baik mitra produktif secara ekonomi, mengarah ke produktif 

ekonomi dan mitra tidak produktif/sosial harus terdiri dari 2 bidang kegiatan yang 

membutuhkan kepakaran yang berbeda. 

 

5.1.2 Tujuan dan Luaran Kegiatan 

Tujuan PKM sebagai berikut: 

1. membentuk/mengembangkan sekelompok  masyarakat yang mandiri secara ekonomi  

dan sosial; 

2. membantu  menciptakan  ketentraman,  dan kenyamanan  dalam kehidupan  

bermasyarakat; 
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3. meningkatkan keterampilan  berpikir, membaca, menulis, literasi data, literasi teknologi, 

literasi humanities, literasi peta, atau k eterampilan  lain yang dibutuhkan (softskill dan 

hardskill) 

 

Luaran wajib PKM sebagai berikut: 

1. satu artikel  ilmiah yang dipublikasikan  pada Jurnal nasional ber-ISSN atau prosiding 

ber-ISBN dari seminar nasional; 

2. satu artikel pada media massa cetak/elektronik; 

3. video kegiatan;  

4. peningkatan  keberdayaan  mitra  sesuai permasalahan  yang dihadapi. 

 

5.1.3 Kriteria Kegiatan 

Kriteria PKM sebagai berikut: 

1. Iptek yang diterapkan m e r u p a k a n  hasil penelitian tim pengusul; 

2. PKM adalah program monotahun; 

3. memiliki satu mitra sasaran; 

4. melibatkan minimal dua mahasiswa; 

5.   permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua bidang masalah yang 

membutuhkan kepakaran yang berbeda;  

6. jarak mitra dari Undiksha maksimum 200 km. 

7. Besaran dana Rp 10.000.000-Rp 20.000.000; 

 

5.1.4 Persyaratan Pengusul 

Persyaratan pengusul PKM sebagai berikut: 

1.    tim pengusul   memiliki  kompetensi   multidisiplin   sesuai  dengan  bidang  yang  

diusulkan, minimal dua kompetensi, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan 

perguruan tinggi lain; 

2. pengusul  hanya boleh melaksanakan PKM sebanyak tiga kali sebagai ketua; 
dan 

3. tim pelaksana maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota). 

 

5.2 PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER 

5.2.1 Pendahuluan 

 Beberapa isu perilaku personal dan sosial yang tidak lagi mengindahkan tatanan etika dan 

religi merupakan persoalan yang harus mendapat perhatian bagi semua pendidik. Sekolah sebagai 

pusat pendidikan formal merupakan wahana yang dapat membangun dan mengembangkan 

karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh budaya bangsa 

Indonesia. Atas dasar itu, dipandang perlu untuk memberi kesempatan kepada dosen untuk 
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menghilirisasi hasil penelitian terkait dengan pendidikan karakter dalam mewujudkan sekolah 

sebagai satuan pendidikan formal, mengembangkan proses pendidikan berbasis pada pendidikan 

karakter. 

 

5.2.2 Tujuan Kegiatan 

Tujuan PKM sebagai berikut: 

1. menerapkan model pendidikan karakter di sekolah;  

2. membentuk nilai-nilai karakter pada peserta didik di sekolah;  

3. membangun budaya yang berbasis pada pendidikan karakter. 

 

5.2.3 luaran Kegiatan 

Luaran wajib PPK sebagai berikut: 

1. satu artikel  ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal nasional ber- ISSN atau prosiding 

ber-ISBN dari seminar nasional; 

2. satu artikel pada media massa cetak/elektronik; 

3. video kegiatan;  

4. peningkatan keberdayaan mitra  sesuai permasalahan  yang dihadapi. 

 

5.2.3 Kriteria Kegiatan 

1. PPK merupakan penerapan hasil penelitian pendidikan karakter; 

2. Program Pendidikan Karakter adalah program multitahun; 

3. memiliki satu mitra sasaran sekolah; melibatkan empat mahasiswa; 

4. jarak mitra dari Undiksha maksimum 200 km; 

5. Besaran dana p e r t ahun  Rp 40.000.000-Rp 50.000.000. 

 

5.2.4 Persyaratan Pengusul 

Persyaratan pengusul Program Pendidikan Karakter sebagai berikut: 

1.  Pengusul   memiliki jejak rekam dalam penelitian pendidikan karakter; 

2.  Tim pelaksana terdiri dari empat orang (satu Ketua dan  tiga Anggota); 

3.  Minimal dari dua kompetensi ilmu yang berbeda. 
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5.3 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN 

5.3.1 Pendahuluan 

LPPM melaksanakan suatu program dengan misi menghasilkan wirausaha-wirausaha baru  

dari  kampus,  melalui  program  terintegrasi  dengan kreasi metode yang diserahkan sepenuhnya 

pada Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK). PPK boleh diusulkan oleh 

Fakultas/jurusan  dengan melibatkan sejumlah dosen yang berpengalaman  berwirausaha  dari 

berbagai disiplin ilmu. PPK melaksanakan pembinaan kepada tenant melalui pelatihan 

manajemen usaha dan sejumlah  kegiatan kreatif lainnya untuk menghasilkan wirausaha baru 

yang mandiri berbasis iptek. Tenant harus meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan 

produk di program studi masing-masing. Pengelola PPK juga disarankan berkolaborasi dengan 

lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan, baik di dalam maupun di 

luar kampus. 

Misi PPK adalah menyelenggarakan unit layanan kewirausahaan yang profesional, mandiri 

dan berkelanjutan, serta berwawasan ekonomi berbasis pengetahuan. PPK harus  mandiri  dan 

operasionalnya  berkelanjutan,  sehingga  PPK diberi  peluang  untuk mampu menjadi unit 

profit. PPK dapat  dilaksanakan  dalam  bentuk  pelatihan  kewirausahaan,  menempatkan  

mahasiswa untuk  melaksanakan   magang  pada   perusahaan   yang   mapan/unit-unit 

usaha/PPUPIK di perguruan tinggi dan memfasilitasi mahasiswa dalam berwirausaha. Pelatihan 

dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kewirausahaan, mendorong tumbuhnya motivasi 

berwirausaha,  meningkatkan  pemahaman  manajemen (organisasi,  produksi,  keuangan,  dan 

pemasaran) serta membuat rencana bisnis atau studi kelayakan usaha.  Kegiatan magang pada 

perusahaan/unit-unit usaha/PPUPIK dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktis 

kewirausahaan k e p a d a   mahasiswa  dengan  cara  ikut  bekerja    sehari-hari  pada  unit  usaha 

tersebut.     Mahasiswa   yang    telah  mulai  berwirausaha,   mahasiswa   Program  Kreativitas 

Mahasiswa   Kewirausahaan   (PKMK),   Program   Kreativitas   Mahasiswa   (PKM)   lainnya, 

Program  Mahasiswa  Wirausaha  (PMW),    mahasiswa  yang  berminat  dan  sedang  merintis 

usaha, dan alumni  yang berminat atau baru merintis usaha  bisa menyempurnakan  kegiatan 

kewirausahaan  yang telah dilakukan  sebelumnya,  untuk meningkatkan  usahanya.   

Program  PPK diharapkan  juga bersinergi  dengan  bidang  kemahasiswaan  perguruan  

tinggi untuk  merekrut  mahasiswa  yang  mendapatkan  PKMK  atau  PKM  lainnya,  mahasiswa  

dan alumni yang sedang merintis usaha sebagai tenant. 

 

5.3.2  Tujuan Kegiatan  

Tujuan PPK sebagai berikut: 

1. Menciptakan wirausaha baru  mandiri yang berbasis iptek; 

2. Meningkatkan jejaring antara kewirausahaan perguruan tinggi dengan masyarakat 

industri dan lembaga lainnya; dan 

3. Menciptakan metode pelatihan kewirausahaan  yang sesuai bagi mahasiswa 

PKMK/PKM lainnya/PMW/mahasiswa yang sedang merintis usaha/alumni 

wirausaha. 
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5.3.3 Luaran Kegiatan 

Luaran wajib PPK sebagai berikut: 

1. Minimal  pertahun  menghasilkan  satu  artikel  ilmiah yang  dipublikasikan  pada  

Jurnal nasional  ber-ISSN  (bukan  pada  jurnal  terbitan  PT  pengusul)  atau  satu  

artikel  dalam prosiding ber-ISBN dari seminar nasional; 

2. Artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun; 
3. Video kegiatan;  

4. Minimal  menghasilkan  rintisan wirausaha  baru berbasis iptek. 

 

5.3.4  Kriteria Kegiatan 

Kriteria PPK sebagai berikut: 

1. PPK dilaksanakan multitahun; 

2.    Tenant diutamakan mahasiswa yang pernah mendapatkan Program Kreativitas 

Mahasiswa Kewirausahaan  (PKMK) atau Program Kreativitas Mahasiswa  (PKM) 

lainnya, Program Mahasiswa  Wirausaha  (PMW),  mahasiswa  yang berminat  dan 

sedang  merintis usaha, atau  mahasiswa  yang sudah merintis usaha  baru atau  alumni  

yang berminat  atau  baru merintis usaha; 

3. Tenant bisa menjalankan usaha secara individu dan boleh berkelompok; 
4.   Besaran dana  per tahun Rp 20.000.000- Rp 30.000.000.   

 

5.3.5  Persyaratan Pengusul 

Persyaratan pengusul PPK sebagai berikut: 

1.    Tim pelaksana terdiri dari empat orang (satu Ketua dan  tiga Anggota); minimal dari 

dua kompetensi ilmu yang berbeda; 

2.    Diutamakan   pengusul adalah dosen yang ada relevansinya  dengan bidang keilmuan 

dan mata   kuliah   yang   diampu   dan   memiliki   pengalaman    berwirausaha  atau  

dosen kewirausahaan; dan 

3. Satu Jurusan hanya boleh mengajukan satu usulan PPK. 

 

5.4 PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MITRA 

5.4.1 Pendahuluan 

Perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia banyak terjadi di wilayah perdesaan. 

Kekayaan dan investasi  masyarakat  perdesaan  tidak dinilai dari jumlah tabungan rupiah 

atau dollar, tapi berbasis pada kepemilikan properti dan harta (sungai, tanah, rumah, lahan, 

mineral) bahkan kekayaan  hayati (hutan, peternakan,  pertanian,  perikanan,  dan lain -lain). 

Tentu saja potensi ini,  akan  lebih  eksis,  berdaya  saing,  dan  berpotensi  untuk  

dikembangkan  karena berkaitan erat dengan hidup dan kehidupan manusia serta lingkungan. 

Pengembangan kawasan perdesaan menjadi isu penting  dalam 5 tahun terakhir. Kemajuan 
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perdesaan sangat mempengaruhi  stabilitas nasional baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, 

sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Bahkan karena begitu pentingnya desa sebagai 

aset,   sejarah,   warisan,   dan  titik   awal   perkembangan   peradaban   bangsa,   negara   telah 

mengeluarkan Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang diimplementasikan 

dengan  Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  peraturan  pelaksanaan 

undang-undang  nomor  6  tahun  2014.  Sebagai  tindaklanjutnya,  pemerintah  menggulirkan 

program hibah pembangunan pedesaan. Sejalan dengan program pemerintah untuk percepatan 

perekonomian desa yang berfokus menangani infrastruktur, maka   Perguruan   Tinggi   harus   

memiliki   kepedulian   dengan berkontribusi  memberikan  penguatan melalui aplikasi sains 

dan teknologi, model kebijakan, serta rekayasa sosial berbasis riset. Perkembangan sosial 

ekonomi desa akan lebih cepat dengan dibangunnya infrastruktur dan terbukanya akses.  

Sentuhan  dari  perguruan  tinggi  berupa hilirisasi hasil riset multidisiplin akan memberikan 

akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan desa  di segala  bidang  (sosial,  ekonomi,  hukum,  

kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan 

terbarukan, lingkungan dan lainnya) tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah 

dimiliki desa tersebut. 

Dukungan  dari  PEMDA/instansi  pemerintah  atau  pemangku  kepentingan  terkait  

(program CSR dari industri/institusi)  akan memberikan  penguatan  bagi keberhasilan  

program. Isu -isu penting yang ditangani dalam program ini antara lain pendidikan, kesehatan, 

lingkungan dan konservasi, pangan, energi, pariwisata, budaya, industri  kreatif,  penatakelolaan 

wilayah/sumber daya alam dan sumber daya manusia, moral, karakter dan etika, maritim, dan 

lainnya.  Dengan  demikian,  akan  terbangun  Desa  Mitra  perguruan  tinggi  yang  

m em i l i k i  keunggulan tertentu sebagai icon dan penggerak utama pembangunan desa 

sekaligus sebagai salah satu model science-techno and tourism park. Beberapa contoh hasil 

kegiatan PPDM terbentuknya  Desa  Kerajinan  Bambu,  Desa  Konservasi Tanaman/Satwa  

Langka,  Desa  Mandiri  Energi,   Desa  Sentra  Organic  Farming,  Kampung Kuliner, Desa 

Wisata, Desa Adat/Seni Budaya, Desa Garam Beryodium,  Desa Sehat, Desa Bina 

Lingkungan, Desa Cagar Budaya, Desa Cagar Alam, Desa Literasi, dan sebagainya. Sentra-

sentra pada desa tersebut menjadi science-techno-park  perguruan tinggi. Sehingga bisa 

dijadikan obyek untuk pengabdian dan pembelajaran  bagi mahasiswa, dosen dan tamu dalam 

dan luar negeri. 

 

5.4.2 Tujuan Kegiatan 

Tujuan PPDM sebagai berikut: 

1. Mengaplikasikan   hasil  riset  unggulan   perguruan   tinggi  yang  sesuai  dengan  

urgensi kebutuhan masyarakat desa; 
2. Memberikan  solusi  permasalahan  masyarakat  desa  dengan  pendekatan  holistik  

berbasis riset multidisiplin; 
3. Membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan wilayah 

desa; 
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4. Membantu mensukseskan terlaksananya program RPJM Desa; 

5. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa; 

6. Mempercepat pembangunan desa pada berbagai bidang secara berkelanjutan; 

7. Memperkuat sinergi perguruan tinggi (PT)  dengan pemangku kepentingan terkait 

dalam pembangunan desa; dan 

8. Membentuk Desa Mitra sebagai salah satu model science-techno-park   perguruan 

tinggi. 
 

5.4.3 Luaran Kegiatan  

Luaran wajib program PPDM adalah: 

1. Minimal  pertahun  menghasilkan  satu  artikel  ilmiah yang  dipublikasikan  pada  jurnal 

nasional  ber-ISSN  atau  satu  artikel  dalam prosiding ber-ISBN dari seminar nasional; 

2. Artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun; 
3. Video kegiatan. 

 

 

5.4.4 Kriteria Kegiatan 

Kriteria PPDM sebagai berikut: 

1. PPDM merupakan kegiatan multi tahun; 

2. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan hilirisasi hasil penelitian dari tim pengusul; 

3. Desa yang diusulkan adalah satu desa yang pernah bermitra dengan PT/Tim pengusul 

yang dibuktikan dengan surat persetujuan kerja sama; 
4. Desa  yang  dimaksud  sesuai  dengan  UU  No.  6 Tahun  2014  yaitu  desa  adat  dan  

desa administrasi, bukan kelurahan; 
5. Minimal  melibatkan  dua  kelompok  masyarakat  pada  Desa  Mitra  per  tahun  baik  

yang bergerak   dalam  bidang   ekonomi   produktif  (kelompok   pengrajin,   kelompok   

ternak, kelompok tani, kelompok nelayan) atau organisasi sosial (karang taruna, PKK, 

pokda rwis, dasa wisma, atau lainnya); 

6. Kelompok mitra yang ditangani dalam Desa Mitra yang sama dapat berganti setiap 
tahun; 

7. Besaran dana per tahun Rp 40.000.000- Rp 50.000.000 per tahun; dan 

8. Jarak lokasi Desa Mitra dari Undiksha maksimal 200 km atau boleh lebih dari 200 km 

asalkan masih dalam satu propinsi. 
 

5.4.5 Persyaratan Pengusul 

Persyaratan pengusul PPDM sebagai berikut: 

1. Tim pengusul berjumlah empat orang (satu ketua dan maksimal tiga orang 

anggota); 

2. Tim  pengusul  memiliki  kapabilitas  (rekam  jejak  keilmuan/sains)   yang  sesuai  

dengan kegiatan yang diusulkan/masalah  yang ditangani; 

3. Tim pengusul harus melibatkan minimal empat orang mahasiswa/tahun. 
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BAB VI  

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENUGASAN 

 

6.1 Pendahuluan 

Mengacu kepada kebijakan Universitas Pendidikan Ganesha, PkM penugasan adalah skema yang 

dilaksanakan atas permintaan lembaga kepada kelompok pengabdi atau unit atau pusat atau tim 

yang dibentuk berdasarkan surat keputusan rektor yang memiliki jabatan, bidang keahlian, maupun 

pengalaman profesional, dan jaringan kerja. Skema PkM ini bertujuan memecahkan persoalan-

persoalan masyarakat. Adapun bidang ilmu dalam skema PkM penugasan ini tidak dibatasi. 

Namun demikian disesuaikan dengan kebutuhan universitas sejalan dengan pemecahan persoalan 

yang mendesak.  

6.2 Tujuan PkM Penugasan 

1. Untuk membantu masyarakat atau kelompok masyarakat dalam memecahkan persoalan-

persoalan yang sangat mendesak dalam kaitannya dengan menjawab berbagai tantangan 

kehidupan.  

2. Untuk menunjukkan peran universitas dalam menangani berbagai persoalan kehidupan 

masyarakat.  

 

6.3 Luaran PkM Penugasan 

Luaran wajib program PkM Penugasan adalah: 

1. Minimal menghasilkan satu  artikel  ilmiah yang  dipublikasikan  pada  jurnal nasional  

ber-ISSN  atau  satu  artikel  dalam prosiding ber-ISBN dari seminar nasional; 

2. Artikel pada media massa cetak/elektronik; 
3. Video kegiatan. 

 

6.4 Kriteria PkM Penugasan 

Kriteria PkM penugasan sebagai berikut: 

1. PkM penugasan merupakan kegiatan mono tahun; 

2. kegiatan yang dilaksanakan merupakan inisiasi universitas atau permintaan dari 

masyarakat atau kelompok masyarakat untuk membantu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan di masyarakat; 

3. Jika kegiatan ini diinisiasi oleh universitas, maka rektor harus membentuk tim pelaksana 

kegiatan dengan surat keputusan; 

4. Jika kegiatan ini dilaksanakan atas permintaan masyarakat atau kelompok masyarakat, 

maka masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut harus mengajukan permohonan 

kepada rektor; 

5. Besaran dana per tahun Rp 40.000.000- Rp 50.000.000;  

6. Dana pendamping in-kind/in-cash sebesar 25%. 
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Lampiran 1. Format Penilaian In-Static Penelitian dan PkM 

 

 

1.  Judul Penelitian : …………………………………………......... 

2.  Nama Ketua : …………………………………………......... 

3.  NIP/NIDN : ………………………………………………. 

4.  Jumlah Anggota : ………. Orang 

5.  Jurusan/Fakultas/Unit :…………………/…………………….. 

 

 

No Kriteria Penilaian 
Bobot 

(%) 

Skor 

*) 
Nilai 

1 Keterkaitan antara proposal penelitian dengan RIP 15   

2 Rekam jejak (track record) tim peneliti 20   

3 Dukungan dana (in cash/in kind) dari internal 
perguruan tinggi atau mitra lainnya 

20 
  

4 Keutuhan Peta Jalan (road map) penelitian 15   

5 Potensi tercapainya luaran: 
- Produk/proses teknolodi 

- Publikasi, HKI, buku ajar, TTG, 

model/kebijakan, rekayasa sosial, dll 

- Pengkajian, pengembangan dan penerapan 

IPTEKS_SOSBUD 

 

 

30 

  

 Jumlah 100   

 

*) Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 

= Baik; 7 = Sangat baik) Nilai = Bobot x Skor 

 

 

Komentar Penilai: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

……………., tanggal, bln, thn 

Penilai, 

 

…………………………….. 

NIP. ……………………….. 
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Lampiran 2. Format Penilaian In-Dinamic Penelitian dan PkM 

 

1.  Judul Penelitian : ………………………………….....  

2.  Nama Ketua : …………………………………..... 

3.  NIP/NIDN : ……………………………………………. 

4.  Jumlah Anggota : ………. Orang 

5.   Jurusan/Fakultas/Unit :………………………/…………………….. 

 

No Kriteria Penilaian 
Bobot 

(%) 

Skor 

*) 
Nilai 

1 Kemampuan presentasi dan penguasaan 

materi 

15   

2 Kesesuaian usulan dengan bidang unggulan 

dalam RIP perguruan tinggi 

15   

3 Keutuhan peta jalan (road map) penelitian 20   

4 Potensi tercapainya luaran: 

- Produk/proses/teknologi 

- Publikasi, HKI, buku ajar, TTG, 

model/kebijakan, rekayasa sosial, dll. 

- Pengkajian pengembangan dan 

penerapan IPTEKS-SOSBUD 

30   

5 Kelayakan (rekam jejak tim peneliti, 

dukungan dana dari institusi/mitra, jadwal 

pelaksanaan, usulan pembiayaan) 

20   

 Jumlah 100   

 

*) Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 

= Baik; 7 = Sangat baik) Nilai = Bobot x Skor 

 

Komentar Penilai: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………., tanggal, bln, thn 

Penilai, 

 

………………………… 

NIP……………………. 
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Lampiran 3. Sistematika Laporan Kemajuan 

 

HALAMAN SAMPUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

RINGKASAN 

PRAKATA  

DAFTAR ISI  

DAFTAR TABEL  

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN  

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

BAB 4. METODE PENELITIAN 

BAB 5. HASIL YANG DICAPAI 

BAB 6. RENCANA TAHAP BERIKUTNYA  

BAB 7. SIMPULAN DAN SARAN  

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

- Artikel ilmiah (draft, bukti status submission atau reprint), jika ada. 

- Produk penelitian 
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Lampiran 4 . Laporan Monitoring Kemajuan Pelaksanaan Penelitian 

 
1. Judul Penelitian :…………………………………… 

2.  Nama Peneliti / Ketua Peneliti : …………………………………… 

3.  NIP/NIDN : …………………………………… 

4. Jurusan / Program Studi :…………………………………….  

5. Fakultas/Unit :……………………………………. 

6. Tahun Pelaksanaan Penelitian : …………………………………… 

7. Biaya yang disetujui :……………………………………. 
 
 

No 
Komponen 

Penilaian 
Keterangan 

Bo- 

bot 
Skor Nilai 

1 
Capaian 

penelitian 
< 25 % 25 – 50 % 51 – 75 % >75 % 25 

  

  

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 
Publikasi 

Ilmiah 

  

Draft 
Sub 
mitt 

ed 

Review 

ed 

Accept 

ed 

Publish 

ed 

 

 

 

 
 

15 

  

Internasio 
nal 

     

Nasional 

Terakredit 
asi 

     

Nasional 

tidak 

Terakredit 

asi 

     

  

 

 

 
3 

 
Sebagai 

pemakalah 

dalam 

pertemuan 

ilmiah 

  

Draft 
Terdaf 

tar 

Sudah 

Dilaksana- 

kan 

Belum 

/tdk 

ada 

 

 

 
5 

  

Intern 
sional 

    

Nasional     

Lokal     

  

 

 

 

4 

Hak Atas Kekayaan 

Intelektual : paten, paten 

sederhana, hak cipta, merek 

dagang, rahasia dagang, 

desain produk industri, 

indikasi geografis, 

perlindungan varietas 

tanaman, perlindungan 

topografi sirkuit terpadu 

 

Draft 
Terdaf 

-tar 

Grant 

ed 

Belum 

/tdk 

ada 

 

 

 

10 
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No Komponen Penilaian Keterangan 
Bo- 

bot 
Skor Nilai 

5 Teknologi Tepat Guna 
 

Draft 
Pro- 

duk 

Penera 

pan 

Belum 

/tdk 
ada 

15 
  

  

 

6 

Produk/Model/Prototype/De 

sain/ Karya seni/ Rekayasa 
Sosial 

 
Draft 

Pro- 

duk 

Penera 

pan 

Belum 
/tdk 

ada 

 

20 
  

  

7 Buku Ajar Draft Editing 
Sudah 

terbit 
10   

 Jumlah 100   

 

 
 

Catatan Pemantau : 

 

 

1. Kesesuaian pelaksanaan penelitian dan hasil yang dicapai sejauh ini 

dengan usulan. 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. Kesesuaian luaran penelitian dengan usulan 
........................................................................................................................ 

...................................................................................................................... .. 

……………………………………………………………………………… 

3. Potensi kendala yang menghambat keberlangsungan penelitian 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

4. Lain-lain (yang dianggap penting) 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………., tanggal, bln, thn 

Pemantau, 

 
……………………………………. NIP. 

………………………………. 
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Keterangan : 

Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 

6 = baik, 7 = sangat baik) 

 

1. Capaian penelitian : Skor 7 = > 75 %, 6 = 51-75 %, 5 = 25-50 %, 3 = 

< 25 %, 1 = belum/tidak melaksanakan 

2. Publikasi ilmiah : Skor 7 = published/accepted, 6 = reviewed, 5 = 

submitted, 3 = draft, 2 = belum/tidak ada. 

3. Pemakalah pada pertemuan ilmiah : Skor 7 = internasional sudah 

dilaksanakan/terdaftar, 6 = nasional sudah dilaksanakan/terdaftar, 5 = 

draft, 3 = belum/tidak ada. 

4. HKI : Skor 7 = granted/terdaftar, 6 = draft, 5 = belum/tidak ada 

5. TTG : Skor 7 = penerapan/produk, 6 = draft, 5 = belum/tidak ada 

6. Produk/Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial : Skor 

7 = penerapan, 6 = produk, 5 = draft, 3 = belum/tidak ada 

7. Buku Ajar : Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draft, 5 = belum/tidak 

ada 

8. Apabila ada 2 macam luaran, mohon dipilih yang nilainya lebih tinggi 

9. Mohon disertakan barang bukti dari luaran dimaksud. 
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Lampiran 5. Sistematika Laporan Akhir 

 

HALAMAN SAMPUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

RINGKASAN 

PRAKATA  

DAFTAR ISI  

DAFTAR TABEL  

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN  

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

BAB 4. METODE PENELITIAN 

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB 6. RENCANA TAHAP BERIKUTNYA  

BAB 7. SIMPULAN DAN SARAN  

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

- Artikel ilmiah (draft, bukti status submission atau reprint), jika ada. 

- Produk penelitian 
 


