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PRAKATA

Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini
menjelaskan tentang kebijakan atau mekanisme pengelolaan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat di Universitas Galuh yang dananya berasal
dari LPPM Universitas Galuh. Buku Panduan ini memuat uraian Program
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang didalamnya juga memuat
penjelasan rinci tentang tatacara pengajuan serta pelaporan hasil kegiatan.
Buku Panduan ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan penelitian
dan pengabdian kepada

masyarakat bagi dosen Universitas Galuh. Dengan

penerbitan Buku Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM
Universitas Galuh agar dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik. Versi
elektronik Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakat ini juga
tersedia di laman LPPM (http://lppm.unigal.ac.id/).
Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun
atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun
sampai dengan penerbitan.
Ciamis,
Pj. Ketua LPPM Universitas Galuh,

Dr. Maman Herman, M.Pd.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Perguruan
pengabdian

tinggi

kepada

berkewajiban

masyarakat

di

menyelenggarakan
samping

penelitian

melaksanakan

dan

pendidikan

sebagaimana diamanatkan oleh Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan itu, Pasal 45 Undangundang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa
penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian
kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan
dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Agar amanat di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Galuh diarahkan
untuk mencapai tujuan dan standar penelitian dan pengabdian Universitas
Galuh. Secara umum tujuan penelitian di Universitas Galuh adalah:
1. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang
dibutuhkan oleh masyarakat;
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan
keunggulan komparatif dan kompetitif;
3. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil
penelitian bagi masyarakat; dan
4. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian bagi pengembangan ilmu
pengetahuan.
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Tujuan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Galuh adalah:
1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi
dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian;
2. Memberikan

solusi

berdasarkan

kajian

akademik

atas

kebutuhan,

tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung
maupun tidak langsung;
3. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih
(preferential option for the poor) pada semua strata, yaitu masyarakat yang
tersisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
4. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk
pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.
Setiap penelitian di Universitas Galuh diharapkan memenuhi standar
sebagai berikut:
1. Standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu kepada Rencana
Induk Penelitian (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi Universitas
Galuh;
2. Standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang direncanakan, dilaksanakan,
dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu
penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan
kebebasan akademik;
3. Standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal
yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah,
serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
4. Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang
kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah;
5. Standar

pendanaan,

yaitu

pendanaan

penelitian

diberikan

melalui

mekanisme kompetisi yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh
sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sahih
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dan dapat diandalkan; dan
7. Standar outcome, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada
pengembangan Universitas Galuh.
Seperti halnya penelitian, pengabdian kepada masyarakat di Universitas
Galuh diharapkan memenuhi standar sebagaiberikut:
1. Standar arah, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada
peta pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi yang disusun
berdasarkan visi dan misi Universitas Galuh;
2. Standar

proses,

yaitu

kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat

direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan
sistem

peningkatan

mutu

pengabdian

kepada

masyarakat

yang

berkelanjutan;
3. Standar hasil, yaitu dapat menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong
pembangunan ekonomi dan hasil dari pengabdian kepada masyarakat harus
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tersisih (preferential option for
the poor) pada semua strata;
4. Standar kompetensi, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa berdasarkan hasil penelitian yang
sesuai dengan kaidah ilmiah;
5. Standar pendanaan, yaitu pendanaan pengabdian kepada masyarakat
diberikan melalui mekanisme kompetisi yang didasarkan pada akuntabilitas
pengabdi;
6. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan pengabdian kepada
masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan
solusi masalah dalam masyarakat yang dapat diandalkan; dan
7. Standar outcome, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus
berdampak positif pada pembangunan masyarakat dan pengembangan
Universitas Galuh.
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Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di
Universitas Galuh dapat dicapai, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyaraka (LPPM) Universitas Galuh mendorong dan memfasilitasi para dosen
dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi secara terprogram dan
berkelanjutan. Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM
Universitas Galuh mencakup semua bidang/rumpun ilmu sesuai dengan fakultas
dan program studi yang ada di lingkungan Universitas Galuh .

B. PENGELOLAAN HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI LPPM UNIVERSITAS GALUH
Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas
Galuh berupaya mengawal kualitas penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang dilaksanakan. Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat di Universitas Galuh diarahkan untuk:
1. Mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di
Universitas Galuh;
2. Meningkatkan daya saing Universitas Galuh dibidang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat;
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang bermutu;
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat di Universitas Galuh; dan
5. Mendukung potensi Universitas Galuh untuk menopang pertumbuhan
wilayah sekitar kampus.
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C. PROGRAM

HIBAH

PENELITIAN

DAN

PENGABDIAN

KEPADA

MASYARAKAT LPPM UNIVERSITAS GALUH
Program hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan
satu kali dalam satu tahun. Secara umum tahapan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat di LPPM Universitas Galuh meliputi tahap
pengusulan, seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan.
Pelaksanaan program hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
LPPM Universitas Galuh mengacu pada tujuan dan standar penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat di LPPM Universitas Galuh. Berkenaan dengan
hal tersebut, LPPM Universitas Galuh menetapkan ketentuan umum pelaksanaan
program hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut.
1. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap Universitas Galuh yang
m e m i l i k i j a b a t a n a k a d e m i k , m a k s i m a l l e k t o r , d a n mempunyai
Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus
(NIDK).
2. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen tetap di lingkungan Universitas
Galuh.
3. Proposal diusulkan melalui LPPM Universitas Galuh dan disahkan oleh Dekan
tempat dosen tersebut bertugas secara tetap.
4. Pada tahun yang sama seorang Dosen hanya boleh terlibat dalam satu judul
penelitian atau pengabdian sebagai ketua atau sebagai anggota didalam
usulan proposal.
5. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya
akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi
pendanaan

penelitian

atau pengabdian atau

mengusulkan

kembali

penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua
peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian
atau pengabdian yang didanai oleh LPPM Universitas Galuh selama dua
tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian atau
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pengabdiannya ke kas LPPM Universitas Galuh.
6. Peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak berhasil
memenuhi luaran (output) yang dijanjikan pada proposal akan dikenai
sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan
usulan baru sampai dipenuhinya output yang dijanjikan.
7. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian
kepada

masyarakat

mengacu

kepada

aturan

yang

berlaku.
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BAB II PANDUAN
PENELITIAN
A. PENDAHULUAN
Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ditjen Dikti yang
salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan keunggulan penelitian di
Perguruan Tinggi, LPPM Universitas Galuh memandang perlu untuk membuat
program penelitian khusus yang memberikan kesempatan kepada dosen di
lingkungan Universitas Galuh untuk mengembangkan penelitian sesuai bidang
keahliannya. Penelitian ini bersifat kompetitif dengan dukungan dana penelitian
dari LPPM Universitas Galuh.
Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi
pada bidang-bidang unggulan (frontier) dan rekayasa sosial guna meningkatkan
pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional. Program
penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kuantitas dan kualitas penelitian di
Universitas Galuh yang berkaitan dengan sektor riil dan berorientasi pada
kebutuhan nyata di masyarakat.

B. TUJUAN
Tujuan program penelitian di LPPM Universitas Galuh adalah:
1. Menyinergikan penelitian diUniversitas Galuh dengan kebijakan dan
program pembangunan lokal/nasional melalui pemanfaatan kepakaran
perguruan tinggi, saranadan prasarana penelitian, dan atau sumber daya
setempat;
2. Menjawab tantangan kebutuhan Ipteks-Sosbud oleh pengguna sektor riil;
dan
3. Membangun jejaring kerjasama antar peneliti dalam bidang keilmuan dan
minat yang sama, sehingga mampu menumbuhkan kapasitas penelitian
institusi

dan

inovasi

penelitian

sejalan

dengan

kemajuan

ipteks.
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C. LUARAN PENELITIAN
Luaran wajib dari penelitian ini adalah publikasi ilmiah dalam jurnal lokal
yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional teraktreditasi. Luaran tambahan yang
diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh stakeholders;
2. publikasi, HKI, kebijakan (pedoman, regulasi), model, dan rekayasa sosial;
3. pengkajian, pengembangan, dan penerapan Ipteks-Sosbud;
4. pengayaan bahan ajar.

D. KRITERIA DAN PENGUSULAN
Kriteria, persyaratan pengusul dan tatacara pengusulan dijelaskan sebagai
berikut:
1. Pengusul adalah dosen tetap diUniversitas Galuh yang mempunyai
NIDN/NIDK;
2. Tim peneliti berjumlah m a ks i m a l t i g a orang dengan j a ba ta n ketua tim
m a ks i m a l Lektor;
3. penelitian bersifat mono tahun dengan jangka waktu antara 4 – 6 bulan;
4.

setiap peneliti hanya boleh mengusulkan satu judul penelitian, baik sebagai
ketua maupun sebagai anggota pada tahun yang sama;

5. besarnya dana penelitian perjudul untuk setiap tahunnya minimal Rp.
5.000.000,- (disesuaikan dengan anggaran penelitian yang ada);
6. usulan penelitian diserahkan ke LPPM Unigal dalam bentuk softcopy
(disimpan menjadi satu file dalam format .doc dan diberi nama: Nama
Ketua Peneliti_Nama Program Studi .pdf.) dan hardcopy sebanyak tiga
berkas.
E. SISTEMATIKA USULAN DAN LAPORAN PENELITIAN
1. Sistematika Usulan Penelitian
Usulan penelitian maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk
halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis
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menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 2 spasi,
kecuali abstrak/ringkasan atau kaidah penulisan lainnya, dan ukuran kertas
A4, serta mengikuti sistematika sebagai berikut.
HALAMAN SAMPUL (lampiran 1)
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN (Lampiran 2)
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
ABSTRAK/RINGKASAN
Kemukakan tujuan dan target penelitian yang ingin dicapai serta metode
yang akan dipakai dalam pencapaian tersebut. Abstrak harus mampu
menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang
diusulkan.
BAB I. PENDAHULUAN
Jelaskan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi
oleh
keingintahuan
peneliti
dalam
mengungkapkan
suatu
gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Kemukakan pula halhal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian
tersebut penting untuk dilaksanakan. Masalah yang akan diteliti harus
dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep untuk
menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau dugaan yang akan
dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan
lingkup yang menjadi batasan penelitian. Pada bagian ini juga perlu
dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin
dicapai.
BAB II. KAJIAN PUSTAKA
Dalam bab ini diuraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi
timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan
menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari
acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang
digunakan sebaiknya mutakhir dengan mengutamakan artikel pada jurnal
ilmiah yang relevan.
BAB III. METODE PENELITIAN
Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan
penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang
digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis
data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan
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pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi,
serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.
BAB IV. JADWAL PENELITIAN
Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dalam bentuk bar chart.
DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan
abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, penerbit, dan kota
penerbit. Untuk pustaka yang berasar dari jurnal ilmiah, perlu juga
mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman
di mana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip yang
dicantumkan dalam daftar pustaka.
REKAPITULASI ANGGARAN PENELITIAN
Dibuat dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:
NO.
1.
2.
3.
4.

JENIS PENGELUARAN

PERSENTASE

Gaji dan upah
Bahan habis pakai dan peralatan
Perjalanan (jelaskan ke mana
dan untuk tujuan apa)
Lain-lain (publikasi, laporan dan
lainnya)

Maks. 30 %
40 – 50 %
Maks. 15 %

JUMLAH

BIAYA YANG
DIUSULKAN (RP)

10 – 15 %
100 %

2. Sistematika Laporan Penelitian
Laporan penelitian ditulis menggunakan font Times New Romanukuran 12
dengan jarak baris 2 spasi, kecuali abstrak/ringkasan atau kaidah penulisan
lainnya, dan ukuran kertas A4, serta mengikuti sistematika sebagai berikut.
HALAMAN SAMPUL (lampiran 3)
LEMBAR INDENTITAS DAN PENGESAHAN (lampiran 4)
ABSTRAK/RINGKASAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL (Jika ada)
DAFTAR GAMBAR (Jika ada)
BAB I. PENDAHULUAN
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A.
B.
C.
D.

Latar Belakang Penelitian
Rumusan Masalah
Tujuan Penelitian
Manfaat Penelitian

BAB II.KAJIAN PUSTAKA
Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya
gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan
teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang dijadikan landasan
dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya
mutakhir dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang
relevan.
BAB III.METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode yang Digunakan
B. Penentuan Lokasi dan Sasaran Penelitian
C. Data dan Sumber Data yang Diperlukan
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Identitas Nara Sumber (untuk penelitian kualitatif)
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum ObJek Penelitian
B. Pembahasan
BABV.SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama
pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, penerbit, dan kota penerbit.
Untuk pustaka yang berasar dari jurnal ilmiah, cantumkan nama jurnal,
volume dan nomor penerbitan, serta halaman di mana artikel tersebut
dimuat. Hanya pustaka yang dikutip yang dicantumkan dalam daftar
pustaka.
GLOSARI (jika ada)
LAMPIRAN-LAMPIRAN
INSTRUMEN PENELITIAN
RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA
RIWAYAT HIDUP TIM PENELITI
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Lampiran 1. Halaman Sampul Usulan Penelitian
(Warna Putih dengan Tulisan Tinta Hitam)
USULAN PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN

Oleh:**
………………………………
………………………………

DIBIAYAI OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS GALUH TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA FAKULTAS

UNIVERSITAS GALUH
Bulan, Tahun

** Tuliskan semua nama peneliti, lengkap dengan gelar akademik
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Lampiran 2. Lembar Identitas dan Pengesahan Usulan Penelitian

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
USULAN PENELITIAN DENGAN PENDANAAN LPPM UNIGAL
………………..……………………………….…………………………………………
1.

2.

3.

a.

Judul Penelitian

:

b.

Bidang Ilmu

:

Ketua Peneliti
a.

Nama Lengkap dan Gelar

:

b.

NIP/NIK

:

c.

Pangkat/Golongan/Ruang

:

d.

Jabatan Fungsional

:

e.

Jabatan Struktural

:

f.

Fakultas/Program Studi

g.

Pusat Penelitian

:
:

Anggota Peneliti (Maks 2 orang)

NO.

LPPM Universitas Galuh

:

NAMA DAN GELAR

NIP/NIK

BIDANG
KEAHLIAN

FAKULTAS

1.
2.
4.

Lokasi Penelitian

5.

Kerjsama
Lain

:

dengan Instansi

a.

Nama

b.

Alamat

:
:

6.

Jangka Waktu Penelitian

:

7.

Biaya yang diusulkan

:

Rp. (Minimal 5 Juta Rupiah)

Mengetahui
Dekan ……….......,

Ciamis, .................................
Ketua Peneliti,

Cap dan tanda tangan

tanda tangan

…………………………
NIP/NIK.

………………………..
NIP/NIK.
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Lampiran 3. Halaman Sampul Laporan Penelitian
(Hard Cover Warna Putih dengan Tulisan Tinta Hitam)

LAPORAN PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN

Oleh:**
………………………………
………………………………

DIBIAYAI OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS GALUH TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA FAKULTAS

UNIVERSITAS GALUH
Bulan, Tahun

** Tuliskan semua nama peneliti, lengkap dengan gelar akademik
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Lampiran 4. Lembar Identitas dan Pengesahan Laporan Penelitian

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN DENGAN PENDANAAN LPPM UNIGAL
………………..……………………………….……………………………………………
1.

2.

3.

a.

Judul Penelitian

:

b.

Bidang Ilmu

:

Ketua Peneliti
a.

Nama Lengkap dan Gelar

:

b.

NIP/NIK

:

c.

Pangkat/Golongan/Ruang

:

d.

Jabatan Fungsional

:

e.

Jabatan Struktural

:

f.

Fakultas/Program Studi

:

g.

Pusat Penelitian

:

Anggota Peneliti (Maks 2 orang)
NO.
1.
2.

:

NAMA DAN GELAR

4.

Lokasi Penelitian

5.

Kerjsama dengan Instansi
Lain

LPPM Universitas Galuh

NIP/NIK

BIDANG KEAHLIAN

FAKULTAS

:

a.

Nama

:

b.

Alamat

:

6.

Jangka Waktu Penelitian

:

7.

Biaya yang dibelanjakan

:

Rp.

Mengetahui
Dekan ……….......,

Ciamis, .................................
Ketua Peneliti,

Cap dan tanda tangan

tanda tangan

…………………………
NIP/NIK.

………………………..
NIP/NIK.
Menyetujui,
Pj. Ketua LPPM Unigal,
Cap dan tanda tangan

Dr. Maman Herman, M.Pd.
NIK. 3112770252
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LAMPIRAN 4

BAB III
PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN
Konsekuensi dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dan sebagai
tanggung jawab seluruh sivitas akademika, maka sudah sewajarnya dosen
memiliki

kewajiban

untuk

menyumbangkan

segenap

pikiran,

tenaga,

kemampuan, dan keahliannya untuk ikut memecahkan berbagai persoalan yang
dihadapi masyarakat.
Program Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Galuh
dikembangkan untuk menampung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan oleh dosen Universitas Galuh dalam bentuk pendidikan dan
pelatihan masyarakat, pelayanan masyarakat, penerapan dan pengembangan
hasil penelitian dan pengembangan wilayah, serta kajitindak dari ipteks yang
dihasilkan oleh Universitas Galuh.
Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, LPPM Universitas Galuh
menerapkan paradigm yang bersifat problem solving, komprehensif, bermakna,
tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran yang tidak tunggal.
Khalayak sasaran pengabdian kepada masyarakat adalah masyarakat luas, dapat
sebagai peserta perorangan, kelompok, komunitas maupun lembaga dengan
kegiatan di berbagai bidang.

B. TUJUAN
Tujuan program pengabdian kepada masyarakat di LPPM Universitas Galuh
adalah:
1. Menerapkan hasil-hasil ipteks untuk pemberdayaan masyarakat serta dapat
menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari
kelompok masyarakat sasaran;
2. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara
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ekonomi; dan
3. Meningkatkan

keterampilan

berpikir,

membaca

dan

menulis atau

keterampilan lain yang dibutuhkan masyarakat.

C. LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Luaran yang diharapkan dari pengabdian kepada masyarakat adalah:
1. Jasa;
2. Metode;
3. Produk/barang;
4. Paten.

D. KRITERIA DAN PENGUSULAN
Kriteria, persyaratan pengusul dan tatacara pengusulan dijelaskan sebagai
berikut:
1. Pengusul adalah dosen tetap Universitas Galuh yang mempunyai
NIDN/NIDK;
2. Tim pengabdi berjumlah m a ks i ma l t i ga orang dengan ja ba t an ketua tim
m a ks i m a l Lektor;
3. Pengabdian kepada masyarakat bersifat mono tahun dengan jangka waktu
antara 4 – 6 bulan;
4.

Setiap dosen hanya boleh mengusulkan satu judul pengabdian kepada
masyarakat, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota pada tahun yang
sama;

5. Besarnya dana pengabdian kepada masyarakat perjudul untuk setiap
tahunnya minimal Rp. 5.000.000,-(disesuaikan dengan anggaran pengabdian
yang ada);
6. Usulan pengabdian kepada masyarakat diserahkan melalui LPPM Universitas
Galuh dalam bentuk softcopy (disimpan menjadi satu file dalam format .pdf
dengan ukuran maksimum 5MB dan diberi nama: Nama Ketua
Pengabdi_Nama Program Studi.pdf.) dan hardcopy sebanyak tiga berkas.
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E. SISTEMATIKA

USULAN DAN LAPORAN

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT
1. Sistematika Usulan Pengabdian kepada Masyarakat
Usulan pengabdian kepada masyarakat maksimum berjumlah 20 halaman
(tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang
ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 2
spasi, kecuali abstrak/ringkasan atau kaidah penulisan lainnya, dan ukuran
kertas A4, serta mengikuti sistematika sebagai berikut.
HALAMAN SAMPUL (lampiran 5)
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN (lampiran 6)
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
RINGKASAN
Kemukakan tujuan dan target pengabdian yang ingin dicapai serta metode
yang akan dipakai dalam pencapaian tersebut. Ringkasan harus mampu
menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang
diusulkan.
BAB I. PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang analisis situasi, perumusan masalah, tujuan dan
manfaat pengabdian yang dilakukan.
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka pikir
bagaimana kegiatan pengabdian dilakukan dengan memanfaatkan
berbagai pustaka yang relevan.
BAB III. MATERI DAN METODE PELAKSANAAN
A. Kerangka Pemecahan Masalah
B. Realisasi Pemecahan Masalah
C. Khalayak Sasaran
D. Metode yang Digunakan
BAB IV. JADWAL PENGABDIAN
Jadwal pelaksanaan pengabdian dibuat dalam bentuk bar chart.
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DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan
abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, penerbit, dan kota
penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga
mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman
di mana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip yang
dicantumkan dalam daftar pustaka.
REKAPITULASI ANGGARAN PENGABDIAN
Dibuat dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:
NO.
1.
2.
3.
4.

JENIS PENGELUARAN

PERSENTASE

Gaji dan upah
Bahan habis pakai dan
peralatan
Perjalanan (jelaskan ke mana
dan untuk tujuan apa)
Lain-lain (publikasi, laporan dan
lainnya)

Maks. 30 %
40 – 50 %

JUMLAH

BIAYA YANG
DIUSULKAN (RP)

Maks. 15 %
10 – 15 %
100 %

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Ipteks yang diterapkembangkan
Riwayat Hidup Tim Pengusul
2. Sistematika Laporan Pengabdian kepada Masyarakat
Laporan pengabdian kepada masyarakat ditulis menggunakan font Times
New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 2 spasi, kecuali abstrak/ringkasan
atau kaidah penulisan lainnya, dan ukuran kertas A4, serta mengikuti
sistematika sebagai berikut.
HALAMAN SAMPUL (lampiran 7)
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN (lampiran 8)
RINGKASAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL (Jika ada)
DAFTAR GAMBAR (Jika ada)
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BAB I. PENDAHULUAN
A. Analisis Situasi
B. Rumusan Masalah C.
Tujuan Pengabdian D.
Manfaat Pengabdian
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka pikir
bagaimana kegiatan pengabdian dilakukan dengan memanfaatkan
berbagai pustaka yang relevan.
BAB III. MATERI DAN METODE PELAKSANAAN
A. Kerangka Pemecahan Masalah
B. Realisasi Pemecahan Masalah
C. Khalayak Sasaran
D. Metode yang Digunakan
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jelaskan hasil apa saja yang telah diperoleh dan kemudian bahas
dengan berbagai acuan yang ada.
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama
pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, penerbit, dan kota penerbit.
Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, cantumkan nama jurnal,
volume dan nomor penerbitan, serta halaman di mana artikel tersebut
dimuat. Hanya pustaka yang dikutip yang dicantumkan dalam daftar
pustaka.
GLOSARI (jika ada)
LAMPIRAN-LAMPIRAN
IPTEKS YANG DITERAPKEMBANGKAN
DOKUMENTASI KEGIATAN
RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA
RIWAYAT HIDUP TIM PELAKSANA
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Lampiran 5. Halaman Sampul Usulan Pengabdian kepada Masyarakat
(Warna Abu-abu dengan Tulisan Tinta Hitam)

USULAN PENGABDIAN

JUDUL PENGABDIAN

Oleh:**
………………………………
………………………………

DIBIAYAI OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS GALUH TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA FAKULTAS

UNIVERSITAS GALUH
Bulan, Tahun

** Tuliskan semua namapengabdi, lengkap dengan gelar akademik
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Lampiran 6. Lembar Identitas dan Pengesahan
Usulan Pengabdian kepada Masyarakat

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
USULAN PENGABDIAN DENGAN PENDANAAN LPPM UNIGAL
………………..……………………......……….…………………………………………
1

Judul Pengabdian

:

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

2

Ketua Pelaksana

:

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

Nama Lengkap dan Gelar

:

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

Golongan/Pangkat/NIP/NIK

:

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

Jabatan Fungsional

:

ya/tidak*

Sedang melakukan
pengabdian

:

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

Fakultas/Program Studi

:

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

Bidang Keahlian

:

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

Personalia

:

3

Jumlah Anggota Pelaksana

:

.......... orang

Jumlah Pembantu
Pelasana

:

.......... orang

4

Jangka Waktu Kegiatan

:

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

5

Bentuk Kegiatan

:

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

6

Biaya yang diperlukan

:

Rp.(Minimal 5 Juta Rupiah)

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

Mengetahui
Dekan ……….......,

Ciamis, .................................
Ketua Pengabdi,

Cap dan tanda tangan

tanda tangan

…………………………
NIP/NIK.

………………………..
NIP/NIK.

*Coret yang tidak sesuai
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Lampiran 7. Halaman Sampul Laporan Pengabdian kepada Masyarakat
(Hard Cover, Warna Abu-abu dengan Tulisan Tinta Hitam)

LAPORAN PENGABDIAN

JUDUL PENGABDIAN

Oleh:**
………………………………
………………………………

DIBIAYAI OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS GALUH TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA FAKULTAS

UNIVERSITAS GALUH
Bulan, Tahun

** Tuliskan semua namapengabdi, lengkap dengan gelar akademik
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Lampiran 8. Lembar Identitas dan Pengesahan
Laporan Pengabdian kepada Masyarakat

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN DENGAN PENDANAAN LPPM UNIGAL
………………..……………………......……….…………………………………………
1

Judul Pengabdian

:

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

2

Ketua Pelaksana

:

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

Nama Lengkap dan Gelar

:

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

Jenis Kelamin

:

L/P*

Golongan/Pangkat/NIP/NIK

:

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

Jabatan Fungsional

:

ya/tidak*

Sedang melakukan
pengabdian

:

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

Fakultas/Program Studi

:

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

Bidang Keahlian

:

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

Personalia

:

Jumlah Anggota Pelaksana

:

.......... orang

Jumlah Pembantu
Pelasana

:

.......... orang

3

...............................................................
4

Jangka Waktu Kegiatan

:

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

5

Bentuk Kegiatan

:

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

6

Biaya yang dibelanjakan

:

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

Mengetahui
Dekan ……….......,

Ciamis, .................................
Ketua Pengabdi,

Cap dan tanda tangan

tanda tangan

…………………………
NIP/NIK.

………………………..
NIP/NIK.

Menyetujui
Pj. Ketua LPPM Unigal,
Cap dan tanda tangan
Dr. Maman Herman, M.Pd.
NIK. 3112770252
*Coret yang tidak sesuai
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BAB IV
PENUTUP
Dinamika kebutuhan pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang lebih professional telah menuntut adanya buku acuan
sebagai pedoman. Setelah melalui proses tahapan penyempurnaan, buku
Panduan

Pelaksanaan

Penelitian

dan

Pengabdian

kepada

Masyarakat

Universitas Galuh akhirnya berhasil diselesaikan dan diterbitkan. Buku panduan
ini terwujud berkat kerja sama tim. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan
kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya Buku Panduan ini dapat
diselesaikan dengan baik.
Buku pedoman ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Galuh, khususnya
bagi para dosen Universitas Galuh sebagai pelaku utama kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. Kami menyadari panduan ini belum sempurna,
untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi perbaikan. Semoga Buku
Panduan ini dapat mengawal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat di Universitas Galuh.
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