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KATA PENGANTAR 

 

Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat selanjutnya disebut PkM ini menjelaskan 

mekanisme pelaksanaan dan penulisan laporan penelitian dan 

PkM dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Katolik St. 

Vincentius a Paulo Surabaya (STIKVINC) di mana penelitian 

dan PkM dosen yang dilakukan adalah perwujudan dari 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Buku panduan ini 

memuat penjelasan tentang tata cara pengajuan, desk evaluasi 

proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan 

hasil kegiatan penelitian dan PkM. 

Pendanaan dari penelitian dosen di STIKES Katolik 

St. Vincentius a Paulo Surabaya berasal dari internal dan 

eksternal yang didapat melalui program hibah 

SIMLITABMAS RISTEKDIKTI maupun pihak swasta. 

Upaya kreatif baik dari dosen, LPPM dan intitusi diperlukan 

dengan menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah 

maupun swasta dalam rangka membantu memfasilitasi dosen 

dalam pelaksanaan penelitian dan PkM. 

Dalam Buku Panduan ini juga mulai diarahkan untuk 

mengikuti tema-tema penelitian sesuai dengan Rencana Induk 

Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 
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Masyarakat (LPPM) STIKES Katolik St. Vincentius a Paulo 

Surabaya.  

Adanya Buku Panduan Penelitian dan PkM  ini 

diharapkan dapat meningkatkan mutu penelitian dan PkM 

para dosen di STIKES Katolik St. Vincentius a Paulo 

Surabaya. 

 

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat  

STIKES Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Perguruan tinggi merupakan institusi yang 

menghasilkan pemimpin dan para ahli di berbagai bidang. 

Keberadaan Perguruan Tinggi sangat sentral dan strategis di 

dalam pembangunan dan perkembangan jaman. Terdapat tiga 

fungsi utama dari perguruan tinggi atau yang sering disebut 

dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga fungsi 

tersebut merupakan kewajiban dari perguruan tinggi dan harus 

bersinergi agar mampu menghasilkan perubahan-perubahan 

yang mengarah kepada sesuatu yang lebih baik. Tri Dharma 

Perguruan Tinggi menjadi fungsi mutlak dan harus dipenuhi 

secara keseluruhan  

Dosen wajib menyelenggarakan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di samping  pengajaran 

sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 

merupakan kewajiban sebagai seorang dosen. Hal ini sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Dalam rangka 

mewujudkan tugas tersebut setiap Perguran Tinggi memiliki 

kebijakan sesuai dengan standar yang ditetapkan pada  

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan 

penjelasan Standar Nasional Penelitian dan PkM. Pelaksanaan 

penelitian dan PkM oleh dosen dilakukan setiap semester 

sekali sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 

pasal 17 tentang beban kerja dosen dalam setiap semester. 
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Sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku 

tersebut  STIKES Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya 

dalam pelaksanaannya menerbitkan Buku Panduan Penelitian 

dan PkM. 

1.1 Tujuan 

Buku Panduan Penelitian dan PkM ini guna mengatur 

pengelolaan penelitian dan PkM oleh dosen. Adapun tujuan 

dari diterbitkannya buku ini adalah: 

1) Para dosen mampu menghasilkan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar 

yang ditentukan. 

2) Menjamin pengembangan penelitian dan pelaksanaan 

pengabdian kepada masayrakat di tingkat STIKVINC. 

3) Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target 

STIKVINC. 

4) Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di tingkat STIKVINC. 

5) Mendharmabaktikanh hasil penelitian di Perguruan 

Tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan daya saing bangsa. 

Agar tujuan yang diharapkan tercapai, maka 

dikembangkan program pelaksanaan penelitian da pengabdian 

kepada masyarakat di STIKVINC sesuai dengan program 

studi yang ada.  

1.2 Fokus Kebijakan 

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan 

STIKVINC (RENIP) STIKES Katolik St. Vincentius a Paulo 

Surabaya 2017 – 2031 yaitu pada Roadmap tahap II tahun 
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2012-2021  yaitu diharapkan STIKVINC menjadi Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul di tingkat regional.  

Keunggulan dibangun atas dasar keunikan lokal, sehingga 

terjalin kerjasama dengan stakeholders dan berbagai pihak, 

serta terwujudnya civitas akademika yang memiliki karakter 

dan unggul dalam nilai-nilai Kasih, intelektualitas dan 

disiplin. Adapun strategi bidang penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat oleh institusi adalah memiliki strategi 

dasar bahwa hasil penelitian sebagai pendukung proses 

pembelajaran sedangkan pengabdian adalah intensifikasi dan 

ekstensifikasi kegiatan pengabdian masyarakat berbasis 

disiplin ilmu dan pembangunan masyarakat. Demikian juga  

Rencana Induk Penelitian STIKES Katolik St. Vincentius a 

Paulo Surabaya tahun 2016 - 2020 telah dirumuskan arah 

kebijakan di bidang penelitian yaitu dengan program strategis 

meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan publikasi, 

mengembangkan dan menghargai upaya untuk menjalin 

kerjasama di bidang penelitian dan mengembangkan materi 

pembelajaran berdasarkan hasil penelitian. Sedangkan 

Rencana Strategi Pengabdian kepada Masyarakat Stikes 

Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya tahun 2016 - 2020 

yaitu menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat seoptimal mungkin berhasil guna meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat di sekitar 

STIKES Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya yang 

berbasis kewilayahan. Penguatan serta peningkatan jumlah 

dan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat dapat dicapai 

melalui:  
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1. Realisasi, relevansi serta kualitas penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

2. Efektivitas sumber daya untuk penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

3. Optimalisasi kualitas publikasi karya ilmiah nasional dan 

internasional. 

1.3 Indikator Capaian 

Keberhasilan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat ditinjau berdasarkan parameter sebagai 

berikut:  

1. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk prosiding, 

maupun jurnal yang bermutu baik skala nasional maupun 

internasional. 

2. Menghasilkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berguna tidak hanya bagi perguruan tinggi tetapi 

juga dapat berguna bagi pemerintah, swasta dan 

masyarakat.  
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1.4 Alur Pengajuan Proposal  
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Mengajukan proposal sesuai 

roadmap penelitian/abdimas 
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LPPM 

Dilakukan Seleksi oleh 

reviewer internal 

 

Seminar oleh tim peneliti 

Didanai oleh STIKVINC 

melalui LPPM 

 

Diterima  Tidak Diterima  

Diterima  Tidak Diterima 
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1.5 Tahapan Kegiatan 

Tahapan secara umum kegiatan penelitian dosen 

yang disetujui untuk didanai secara internal meliputi 

pengusulan, seleksi, pelaksanaan dna pelaporan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.1 Tahapan Kegiatan  Penelitian 

 

 

1. Pengusulan 

proposal baru 

2. Seleksi:

Di tingkat prodi dan 
di LPPM

3. Pelaksanaan: 
Penggunaan 

anggaran dan Monev 
internal

4. Pelaporan: laporan 
akhir, laporan 

anggaran, seminar 
hasil, publikasi
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1.6 Sanksi  

Guna terlaksananya kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat oleh dosen STIKES Katolik 

St. Vincentius a Paulo Surabaya, maka disusun juga beberapa 

komitmen antara peneliti dengan institusi. Jika nantinya 

peneliti tidak memenuhi persyaratan dan menjalankan 

ketentuan sesuai kontrak penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat maka terdapat beberapa sanksi yang harus 

dikenakan. Adapun sanksi yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi dosen penerima pendanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat diwajibkan mengajukan 

proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu dua bulan 

pertama pada setiap awal semester: 

a. Semester Ganjil bulan Agustus-September 

b. Semester Genap bulan Februari-Maret 

Adapun jika tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut 

maka dosen pelaksana penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat tidak mendapatkan pendanaan dari institusi. 

2. Bagi dosen penerima pendanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat diwajibkan 

menyelesaikan laporan akhir sesuai jadwal yang 

ditentukan: 

a. Semester Ganjil bulan Januari 

b. Semester Genap bulan Juli 

Adapun jika tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut 

dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian 
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honor penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh 

dosen selama satu semester. Perpanjangan waktu 

diberikan kepada dosen selama satu bulan. Apabila 

dosen telah mengumpulkan maka sanksi akan 

dihapuskan. Apabila dengan perpanjangan waktu satu 

bulan dosen tidak menyelesaikan laporan maka akan 

dikenakan sanksi institusi berupa surat teguran. Apabila 

dosen telah dua kali tidak mengumpulkan laporan 

penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat maka 

akan dikenakan sanksi institusiberupa surat peringatan. 

Apabila dosen telah tiga kali tidak mengumpulkan 

laporan penelitian dan atau pengabdian kepada 

masyarakat maka akan diberikan sanksi berupa surat 

penundaan kenaikan masa kerja. 

3. Bagi dosen penerima pendanaan penelitian skema 

unggulan diwajibkan memenuhi luaran penelitian, 

adapun jika tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut 

maka dikenakan sanksi administratif berupa tidak boleh 

mengajukan dana penelitian dan pengabdian kepad 

amasyarakat periode berikutnya sampai luaran artikel 

jurnal terpenuhi. 

4. Penelitian yang dihentikan sebelum waktunya yang 

diakibatkan kelalaian peneliti, dikenakan sanksi tidak 

diperkenankan mengajukan usulan penelitian dan 

pengabdian dalam periode berikutnya. 
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BAB 2 

PROGRAM PENELITIAN 

2.1 Deskripsi Program Penelitian 

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 

informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan 

dan teknologi. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan 

dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

daya saing bangsa. Agar standar penelitian di perguruan tinggi 

dapat dicapai, maka LPPM mendorong dan memfasilitasi para 

dosen dalam program penelitian yang terbagi ke dalam 

beberapa skema, baik individu maupun kompetisi. 

2.2 Skema Penelitian Dosen Muda 

2.2.1 Pendahuluan  

Penelitian dosen muda adalah penelitian yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan dosen dalam melaksanakan 

penelitian di STIKES Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya 

dan juga sebagai tempat untuk melatih diri dalam 

mempublikasikan hasil karya penelitian dosen. Penelitian ini 

diperuntukkan bagi dosen STIKES Katolik St. Vincentius a 

Paulo Surabaya yang memiliki status karyawan tetap.  

2.2.2 Tujuan  

Tujuan dari penelitian dosen muda ini adalah: 

1. Untuk mengarahkan dan membina kemampuan 

dosen dalam melakukan penelitian. 
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2. Menjadi sarana bagi dosen untuk berlatih dalam 

mempublikasikan hasil karyanya. 

2.2.3 Luaran Penelitian 

Luaran wajib bagi Penelitian Dosen Muda ini adalah leporan 

akhir penelitian. Luaran tambahan satu artikel ilmiah di jurnal 

nasional yang ber-ISSN/terakreditasi. 

2.2.4 Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria dan persyaratan pengusul Penelitian Dosen Muda 

mengacu pada ketentuan berikut: 

1. Pengusul adalah dosen tetap di STIKES Katolik St. 

Vincentius a Paulo Surabaya dengan satu peneliti. 

2. Dalam waktu satu semester pengusul diperbolehkan 

mengusulkan satu proposal penelitian. 

3. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu 

yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu 

4. Jangka waktu penelitian adalah satu semester dengan 

biaya penelitian Rp 750.000,-/judul. 

5. Usulan penelitian dalam bentuk hardcover sesuai 

ketentuan.  

2.2.5 Sistematika Usulan Penelitian 

Usulan Penelitian Dosen Pemula maksimum berjumlah 20 

halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman 

pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan font 

Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi 

kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta 

mengikuti sistematika sebagai berikut: 

1. Halaman Sampul (lampiran 2.1) 

2. Halaman Pengesahan (lampiran 2.2) 
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3. Daftar Isi 

4. Ringkasan (maksimum satu halaman) 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang 

berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode 

penelitian, luaran yang ditargetkan. Kata kunci maksimal 5 

kata. 

5. BAB 1 PENDAHULUAN 

Jelaskan tentang latar belakang tidak lebih dari 500 

kata berisi tentang pemilihan topik penelitian yang dilandasi 

oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu 

gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. 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.  

6. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Uraikan 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. Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 

kata. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 

10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal 

ilmiah yang relevan. 
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7. BAB 3 METODE PENELITIAN 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Uraikan secara 

rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan 

penelitian, lokasi penelitian, variabel yang diamati/diukur, 

model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik 

pengumpulan dan analisis data. Penelitian yang menggunakan 

metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, 

proses pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran 

dan penarikan kesimpulan penelitian. 

8. BAB 4 BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

a. Anggaran Biaya 

Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci 

dan jelas dengan format sebagaimana pada Lampiran. 

Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format 

Tabel di bawah ini dengan komponen sebagai berikut.  

No. Jenis Pengeluaran Biaya yang 
Diusulkan (Rp) 

1.  Pembelian bahan habis pakai (poster, sovenir)  
2.  Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, biaya 

akomodasi-konsumsi, lumpsum, transport  

 

3.  Sewa untuk tempat, peralatan/mesin/ruang 

laboratorium, kendaraan, kebun percobaan, peralatan 
penunjang penelitian lainnya  

 

4.  Luaran (publikasi, seminar)  
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b. Jadwal Penelitian 

No. 
Nama 

Kegiatan 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1.  
 

            

2.  
 

            

3.  
 

            

D

   Dst. 
 

            

 

9. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem penulisan 

American Psychological Association (APA) 6th nama dan 

tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, 

judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang 

berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama 

jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana 

artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam 

usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.  

Contoh: 

Penulisan sitasi 

…………………………………………..(Guyton & Hall, 

2008). Menurut McNeil et al. 

(2003)…………………………………………………………

……………………………………………….. 

Penulisan Daftar Pustaka 

Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2008). Buku Ajar Fisiologi 

Kedokteran. (L. Y. Rachman, H. Hartanto, A. Novrianti, 
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& N. Wulandari, Eds.) (11th ed.). Jakarta: EGC. 

McNeil, B. J., Hickman, C., Parcells, D. A., Elfrink, V. L., 

Bickford, C. J., Pierce, S. T., … Klappenbach, C. 

(2003). Nursing information technology knowledge, 

skills, and preparation of student nurses, nursing faculty, 

and clinicians: A US survey. Journal of Nursing 

Education, 42(8), 341–349. 

 

10. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

a. Justifikasi anggaran (lampiran 2.5) 

b. Biodata tim peneliti (Riwayat Penelitian tulis 

judul dan tahun pelaksanaan) 

c. Surat pernyataan ketua peneliti (lampiran 2.6) 

2.2.6 Pendanaan Penelitian 

Sumber dana Penelitian Dosen Muda berasal dari 

internal perguruan tinggi. 

2.2.7 Seleksi dan Evaluasi Proposal 

Seleksi dan evaluasi proposal penelitian dilakukan di 

tingkat Program Studi oleh Ketua Program Studi selanjutnya 

dilakukan seleksi dan evaluasi oleh tim review LPPM dengan 

penilaia sesuai dengan Format desk evaluasi Proposal 

Penelitian Dosen Muda (lampiran 2.3). 

2.2.8 Pelaksanaan dan Pelaporan 

Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda dipantau dan 

dievaluasi oleh review internal. Penilaian pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi menggunakan Format monitoring 

dan evaluasi akhir Penelitian Dosen Muda (lampiran 2.4). 
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Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti 

melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk laporan 

akhir penelitian dan laporan bukti luaran penelitian.  

2.3 Skema Penelitian Unggulan 

2.3.1 Pendahuluan  

Penelitian Unggulan merupakan penelitian 

kompetitif yang diperuntukkan bagi seluruh dosen tetap 

STIKES Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya.  

2.3.2 Tujuan  

Tujuan dari hibah penelitian unggulan ini adalah 

untuk meningkatkan kemampuan penelitian dosen sesuai 

dengan tema berdasarkan Rencana Induk Penelitian LPPM 

STIKES Katolik St. Vicnentius a Paulo Surabaya yang 

diturunkan dari Riset Induk Rencana Nasional Tahun 2017-

2045 pada fokus riset kesehtan-obat yaitu Penyakit Tidak 

Menular. 

2.3.3 Luaran Penelitian 

Luaran wajib bagi Penelitian Unggulan ini adalah 

laporan akhir, artikel ilmiah di jurnal nasional sinta 1-2. 

2.3.4 Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria dan persyaratan pengusul Penelitian Unggulan 

mengacu pada ketentuan berikut: 

1. Pengusul adalah dosen tetap di STIKES Katolik St. 

Vincentius a Paulo Surabaya dengan 2-4 anggota 

multi disiplin ilmu. 

2. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu satu 

tahun dengan biaya maksimal penelitian Rp 

10.000.000,- per judul. 
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3. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu 

yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu dan 

sesuai dengan tema Penyakit Tidak 

Menular/Degeneratif (stroke, jantung, diabetes, 

kanker, dan autoimun). 

4. Pelaksanaan tempat penelitian adalah tatanan layanan 

yaitu Rumah Sakit. 

2.3.5 Sistematika Usulan Penelitian 

Usulan Penelitian Unggulan maksimum berjumlah 20 

halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman 

pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan font 

Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi 

kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta 

mengikuti sistematika sebagai berikut: 

1. Halaman Sampul (lampiran 2.1) 

2. Halaman Pengesahan (lampiran 2.2) 

3. Daftar Isi 

4. Ringkasan (maksimum satu halaman) 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang 

berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode 

penelitian, luaran yang ditargetkan. Kata kunci maksimal 5 

kata. 

5. BAB 1 PENDAHULUAN 

Jelaskan tentang latar belakang tidak lebih dari 500 

kata berisi tentang pemilihan topik penelitian yang dilandasi 

oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu 

gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Masalah 
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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.  

6. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Uraikan 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. Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 

kata. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 

10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal 

ilmiah yang relevan. 

7. BAB 3 METODE PENELITIAN 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Uraikan secara 

rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan 

penelitian, lokasi penelitian, variabel yang diamati/diukur, 

model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik 

pengumpulan dan analisis data. Penelitian yang menggunakan 

metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, 

proses pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran 

dan penarikan kesimpulan penelitian. 
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8. BAB 4 BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

a. Anggaran Biaya 

Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci 

dan jelas dengan format sebagaimana pada Lampiran. 

Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format  

Tabel di bawah ini dengan komponen sebagai berikut.  
No. Jenis Pengeluaran Biaya yang 

Diusulkan (Rp) 

1.  Pembelian bahan habis pakai (poster, sovenir)  

2.  Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, biaya 
akomodasi-konsumsi, lumpsum, transport  

 

3.  Sewa untuk tempat, peralatan/mesin/ruang 

laboratorium, kendaraan, kebun percobaan, peralatan 

penunjang penelitian lainnya  

 

4.  Luaran (publikasi, seminar)  

 

b. Jadwal Penelitian 

No. 
Nama 

Kegiatan 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1.  
 

            

2.  
 

            

3.  
 

            

D

   Dst. 
 

            

 

9. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem penulisan 

American Psychological Association (APA) 6th nama dan 

tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, 

judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang 

berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama 

jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana 
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artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam 

usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.  

Contoh: 

Penulisan sitasi 

…………………………………………..(Guyton & Hall, 

2008). Menurut McNeil et al. 

(2003)…………………………………………………………

……………………………………………….. 

 

Penulisan Daftar Pustaka 

Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2008). Buku Ajar Fisiologi 

Kedokteran. (L. Y. Rachman, H. Hartanto, A. Novrianti, 

& N. Wulandari, Eds.) (11th ed.). Jakarta: EGC. 

McNeil, B. J., Hickman, C., Parcells, D. A., Elfrink, V. L., 

Bickford, C. J., Pierce, S. T., … Klappenbach, C. 

(2003). Nursing information technology knowledge, 

skills, and preparation of student nurses, nursing faculty, 

and clinicians: A US survey. Journal of Nursing 

Education, 42(8), 341–349. 

 

10. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

a. Justifikasi anggaran (lampiran 2.5) 

b. Biodata tim peneliti (Riwayat Penelitian tulis 

judul dan tahun pelaksanaan) 

c. Surat pernyataan ketua peneliti (lampiran 2.6) 
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2.3.6 Pendanaan Penelitian 

Sumber dana Penelitian Unggulan berasal dari 

internal perguruan tinggi. 

2.3.7 Seleksi dan Evaluasi Proposal 

Seleksi dan evaluasi proposal penelitian dilakukan 

oleh tim review LPPM dengan penilaian sesuai dengan 

Format desk evaluasi Proposal Penelitian (lampiran 2.3). 

2.3.8 Pelaksanaan dan Pelaporan 

Pelaksanaan Penelitian Unggulan dipantau dan 

dievaluasi oleh review internal. Penilaian pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi menggunakan Format monitoring 

dan evaluasi akhir Penelitian (lampiran 2.4). 

Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti 

melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk laporan 

akhir penelitian dan laporan bukti luaran penelitian.  

2.4 Insentif Publikasi  Karya Ilmiah pada Jurnal  

Bereputasi 

2.4.1 Pendahuluan  

Pemberian insentif pada dosen yang 

mempublikasikan karya ilmiahnya pada jurnal bereputasi baik 

jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional 

terakreditasi serta proceeding bereputasi. 

2.4.2 Tujuan  

Adanya program insentif publikasi bereputasi 

bertujuan untuk meningkatkan motivasi dosen dalam 

mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal/proceeding yang 

bereputasi baik nasional maupun internasional. 
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2.4.3 Luaran 

Adapun luaran yang dimaksudkan pada program insentif  

publikasi karya ilmiah pada jurnal yang bereputasi adalah 

publikasi jurnal/proceeding bereputasi. 

2.4.4 Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria dan persyaratan dalam pengajuan program 

insentif publikasi karya ilmiah dosen pada jurnal bereputasi 

adalah: 

1. Karya ilmiah yang dipublikasikan bukan merupakan 

karya ilmiah yang didanai oleh sumber dana hibah dari 

pemerintah maupun hibah dari pihak luar institusi. 

2. Mengajukan bukti karya ilmiah yang sudah 

dipublikasikan. 

3. Mengajukan bukti jurnal/proceeding yang dituju 

merupakan jurnal/proceeiding yang bereputasi atau 

terakreditasi. 

4. Mengajukan bukti pembayaran publikasi. 

2.4.5 Pendanaan  

Institusi memberikan insentif karya ilmiah dosen pada 

jurnal/proceeding yang bereputasi dengan cara memberikan 

bantuan 50% dari pembiayaan dosen dalam mempublikasikan 

karyanya pada jurnal/proceeding yang bereputasi. 
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Lampiran 2.1 Format Halaman Judul 

PROPOSAL 

PENELITIAN ……………………….. 

 

JUDUL 

 

TIM PENGUSUL 

(Nama ketua dan anggota tim (bila ada) lengkap dengan gelar 

dan NIDN) 

 

 

 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KATOLIK 

ST.VINCENTIUS A PAULO 

SURABAYA 

TAHUN 
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Lampiran 2.2 Format Halaman Pengesahan 

HALAMAN PENGESAHAN  

PENELITIAN DOSEN 

Judul Penelitian : 
.............................................................................. 

 

Ketua Peneliti :   

  a. Nama Lengkap : ............................................................................... 

  b. NIDN : ............................................................................... 

  c. Jabatan Fungsional : ............................................................................... 

  d. Program Studi : ............................................................................... 

  e. Nomor HP : ............................................................................... 

  f. Alamat surel (e-mail) : ................................................................................ 

Anggota Peneliti (1) :   

  a. Nama Lengkap : ................................................................................ 

  b. NIDN/NIM : ................................................................................ 

  c. Perguruan Tinggi : ................................................................................ 

Biaya Penelitian : 
 

Dana internal PT         Rp ................... 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi  

 

Ttd 

 

Nama terang 

NIK 

Kota, tgl/bln/thn 

Ketua Pelaksana, 

 

Ttd 

 

Nama terang 

NIK 

Menyetujui, 

  

Koordinator LPPM 

 STIKES Katolik St. Vincentius a Paulo 

 

Ttd 

Nama terang 

NIK 
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Lampiran 2.3 Format Desk Evaluasi Proposal Penelitian  

 
FORMULIR DESK EVALUASI PROPOSAL 

PENELITIAN …………….. 

Judul Penelitian: ................................................................... 

Bidang Penelitian: .................................................................. 

Perguruan Tinggi: .................................................................. 
Program Studi : .................................................................. 

Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap: ................................................................... 

b. NIDN : ................................................................... 
c. Jabatan Fungsional: ................................................................... 

Anggota Peneliti : ........... orang 

Biaya yang Diusulkan: Rp. ...................... 

Biaya yang Direkomendasikan: Rp. ...................... 

 
No. Kriteria Penilaian Bobot % Skor Nilai 

1.  Perumusan masalah: 

a. Ketajaman perumusan masalah 

b. Tujuan Penelitian 

25   

2.  Peluang luaran penelitian 

a. Publikasi ilmiah 

b. Pengembangan Ipteks-Sosbud 

c. Pengayaan bahan ajar 

25   

3.  Metode penelitian  

a. Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan 

25   

4.  Tinjauan pustaka 

a. Relevansi 

b. Kemutakhiran 

c. Penyusunan daftar pustaka 

15   

5.  Kelayakan penelitian 

a. Kesesuaian waktu 

b. Kesesuaian biaya 

c. Kesesuaian personalia 

10   

Jumlah  100   

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

Baik; 7 = Sangat baik); 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

Tanda tangan 

 
( Nama Lengkap ) 
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Lampiran 2.4 Format Monev Penelitian  

 

MONITORING DAN EVALUASI  

PENELITIAN ……………….. 

 
Judul Penelitian: ………………………………………………………… 

Peneliti Utama: ………………………………………………………… 

NIDN : ………………………………………………………… 

Perguruan Tinggi: ………………………………………………………… 
Tahun Pelaksanaan Penelitian: ..................................... 

Biaya yang diusulkan ke STIKVINC : Rp……………………. 

Biaya yang disetujui STIKVINC: Rp. ……………........... 

 
No.   Kriteria   Bobot  Skor  Nilai  

1.  Metode 

Kesesuaian metode penetilian yang dilakukan 

15   

2.  Analisis 

Kedalaman analisis peneliti   

30   

3.  Luaran  

Kelengkapan laporan akhir, bukti fisik 

pelaksanaan penelitian  

20   

4.  Biaya  

Kewajaran penggunaan dana 

15   

5.  Manfaat  

Kemanfaatan hasil penelitian 

20   

Total  100   

Keterangan: Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1: sangat buruk sekali; 2: buruk sekali; 3: 
buruk; 5: baik; 6: baik sekali; 7: istimewa)  

 

 

 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 
Tanda tangan 

 

( Nama Jelas ) 
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Lampiran 2.5 Justifikasi Anggaran  

 

RENCANA ANGGARAN PENELITIAN ………………. 
Kelompok  Satuan Volume Harga satuan Total 

Bahan     

Poster Paket     

Souvenir  Unit    

Bahan penelitian (habis pakai) Unit     

Pengumpulan Data     

Transport  OK 

(orang/kegiatan) 

   

Biaya konsumsi OH (orang/hari)    

Analisis Data     

Transport  OK    

Biaya konsumsi rapat OH    

Pelaporan dan Luaran     

Biaya publikasi jurnal Paket     

Luaran KI (hak cipta, paten, dll) Paket     

Biaya seminar Paket     

Jumlah      

 
Mengetahui, 

 

Wakil Ketua II  

STIKES Katolik St. Vincentius 

a Paulo  

 

Ttd 

 

Nama terang 

NIK 

Mengetahui, 

 

Koordinator LPPM 

 

 

 

Ttd 

 

Nama terang 

NIK 

 

 

Kota, tgl/bln/thn 

 

Ketua Pelaksana, 

 

 

 

Ttd 

 

Nama terang 

NIK 

Menyetujui,  

 

Ketua STIKES Katolik St. Vincentius a Paulo 

 

 

Ttd 

 

Nama terang 

NIK 



27 

 

 

 

Lampiran 2.6 Surat Pernyataan Ketua Peneliti 

 

KOP STIKVINC  

SURAT PERNYATAAN KETUA PELITI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama : …………………………..  

NIDN  : …………………………..  

Pangkat / Golongan: …………………………..  

Jabatan Fungsional: …………………………..  

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan 

judul:  

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

yang diusulkan dalam skema …..(tulis skema penelitian)…… untuk 

tahun anggaran ................ bersifat original dan belum pernah 

dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.  

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan 

pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya 

penelitian yang sudah diterima ke STIKES Katolik St. Vincentius a 

Paulo Surabaya.  

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan 

sebenar-benarnya.  

 

 

 

 

Mengetahui, 

Koordinator LPPM 

 

 

 

 

( Nama Lengkap ) 

NIK 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

 

Yang menyatakan, 

 

Materai 6000 

Tanda tangan 

 

( Nama Lengkap ) 

NIK 
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BAB 3 

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

3.1 Deskripsi Pengabdian kepada Masyarakat 

Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas 

akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

3.2 Skema Desentralisasi Pengabdian kepada 

Masyarakat 

3.2.1 Pendahuluan  

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai 

salah satu bentuk tridharma dosen dalam mendharmabaktikan 

keilmuan yang dimiliki, maka Institusi dalam hal ini STIKES 

Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya memberikan 

kemudahan dengan memfasilitasi pelaksanaan pengabdian 

masyarakat oleh dosen dalam skema desentralisasi 

pengabdian kepada masyarakat. Desentralisasi Pengabdian 

kepada Masyarakat adalah kegiatan pengabdian kelompok 

yang diperuntukkan bagi seluruh dosen. Seluruh dosen tetap 

STIKES Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya bisa terlibat 

dalam kegiatan ini. Skema ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan mengembangkan inovasi, serta membantu 

memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang 

dilakukan dosen merupakan kegitaan yang bersifat problem 

solving, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan 

(sustainable) terhadap sasaran. Adapun sasaran masyarakat 
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yang dimaksud adalah masyarakat yang tergabung dalam 

kelompok atau yang selanjutnya disebut mitra yang memiliki 

masalah lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan seperti 

siswa sekolah, kelompok karang taruna, kelompok ibu-ibu 

rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, diperlukan 

minimum tiga kader maksimum lima kader per kelompok. 

Dalam beberapa kasus mungkin diperlukan mitra dalam 

wujud RT, dusun atau desa, Puskesmas/Posyandu, Polsek, 

Kantor Camat atau Kelurahan dan lain sebagainya. 

3.2.2 Tujuan  

Tujuan Desentralisasi Pengabdian kepada Masyarakat adalah:  

1. Membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan 

menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan oleh 

mitra.  

3.2.3 Luaran Pengabdian Masyarakat 

Luaran wajib pengabdian kepada masyarakat laporan akhir. 

Luaran tambahan artikel jurnal ilmiah nasional ber-ISSN, hak 

cipta. 

3.2.4 Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan pengabdian kepad 

masyarakat adalah: 

1. Jangka waktu pengabdian satu semester. 

2. Jumlah pelaksana setiap dosen tetap STIKES Katolik St. 

Vincentius a Paulo Surabaya.  

3. Dana pengabdian maksimum Rp 750.000,- 



30 

 

 

 

4. Setiap pengusul boleh mengusulkan satu judul proposal 

pengabdian masyarakat. 

5. Usulan pengabdian dalam bentuk hardcover sesuai 

ketentuan.  

3.2.5 Sistematika Usulan Pengabdian Masyarakat 

Proposal Skema Desentralisasi 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 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4 serta 

mengikuti sistematika sebagai berikut. 

1. HALAMAN JUDUL (lampiran 3.1) 

2. HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 3.2)  

3. DAFTAR ISI  

4. RINGKASAN (maksimum satu halaman)  

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat 

permasalhan, solusi dan target luaran yang akan dicapai. 

Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat 

rencana kegiatan yang diusulkan.  

5. BAB 1 PENDAHULUAN  

Pada bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang 

berisikan uraian analisis situasi dan permasalahan mitra.  

Deskripsi lengkap bagian pendahuluan memuat hal-hal 

berikut: 

 

 

a. Analisis situasi 
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Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus 

kepada kondisi terkini Mitra yang mencakup: uraian 

lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah terjadi 

dan didukung dengan data dan gambar/foto. 

Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini 

missalnya terkait layanan kesehatan, pendidikan, 

keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, 

kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan 

lain-lain. 

b. Permasalahan Mitra 

Mengacu pada analisis situasi, uraikan permasalhan 

prioritas mitra yang mencakup: nyatakan persoalan 

prioritas mitra dalam layanan kesehatan, pendidikan, 

keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, 

kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara, dll. 

Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama 

mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang 

disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan 

program pengabdian.  

6. BAB 2. SOLUSI PERMASALAHAN  

Solusi permasalahan maksimum terdiri dari 1500 kata 

yang berisi semua solusi yang ditawarkan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Deskripsi 

lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut: 

a. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra 

secara sistematis sesuai dengan prioritas 
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permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan 

permasalahan prioritas mitra. 

b. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari 

masing-masing solusi tersebut sesuai dengan solusi 

spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari 

kelompok masyarakat. 

c. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan 

sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan. 

d. Uraikan hasil riset tim pengusul atau peneliti lain 

yang berkaitan dengan kegiatan yang akan 

dilaksanakan.  

7. BAB 3. METODE PELAKSANAAN  

Metode pelaksanaan maksimum terdiri atas 2000 kata 

yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam 

melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi 

permasalahan mitra. Deskripsi lengkap metode pelaksanaan 

pengabdian adalah: 

a. Nyatakan tahapan atau langkah-langkah yang 

ditempuh guna melaksanakan solusi atas 

permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. 

Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis 

yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan, 

keamanan, konflik social, kepemilikan lahan, 

kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara, dll. 

b. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam 

melaksanakan program. 
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c. Uraikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program 

dan keberlanjutan program di lapangan setelah 

kegiatan pengabdian.  

8. BAB 5. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN  

a. Anggaran 

Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci 

dan jelas dengan format sebagaimana pada Lampiran. 

Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format  

 

Tabel di bawah ini dengan komponen sebagai berikut.  

No. Jenis Pengeluaran Biaya yang 
Diusulkan (Rp) 

1.  Pembelian bahan habis pakai (poster, sovenir)  
2.  Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, biaya 

akomodasi-konsumsi, lumpsum, transport  

 

3.  Sewa untuk tempat, peralatan/mesin/ruang 

laboratorium, kendaraan, kebun percobaan, peralatan 
penunjang penelitian lainnya  

 

4.  Luaran (publikasi, seminar)  

 

b. Jadwal Pengabdian 

Jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

minimum dilakukan sebanyak dua kali kegiatan 

misalnya pendidikan kesehatan dan pendampingan 

dengan tujuan mengatasi masalah pada mitra. 
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Tabel Jadwal Pengabdian 

No. 
Nama 

Kegiatan 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1.  
 

            

2.  
 

            

3.  
 

            

D

   Dst. 
 

            

 

4. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem penulisan 

American Psychological Association (APA) 6th nama dan 

tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, 

judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang 

berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama 

jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana 

artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam 

usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.  

Contoh: 

Penulisan sitasi 

…………………………………………..(Guyton & Hall, 

2008). Menurut McNeil et al. 

(2003)…………………………………………………………

……………………………………………….. 

 

Penulisan Daftar Pustaka 

Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2008). Buku Ajar Fisiologi 
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Kedokteran. (L. Y. Rachman, H. Hartanto, A. Novrianti, 

& N. Wulandari, Eds.) (11th ed.). Jakarta: EGC. 

McNeil, B. J., Hickman, C., Parcells, D. A., Elfrink, V. L., 

Bickford, C. J., Pierce, S. T., … Klappenbach, C. 

(2003). Nursing information technology knowledge, 

skills, and preparation of student nurses, nursing faculty, 

and clinicians: A US survey. Journal of Nursing 

Education, 42(8), 341–349. 

 

5. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

a. Justifikasi anggaran (lampiran 2.5) 

b. Biodata tim peneliti (Riwayat Ketua pelaksana 

tulis judul dan tahun pelaksanaan dalam 

kegiatan pengabdian) 

c. Surat permintaan dari Mitra 

d. Surat telah melaksanakan kegiatan penagbdian 

dari Mitra 

e. Dokumentasi berupa foto kegiatan 

f. Daftar kehadiran Mitra. 

3.2.6 Pendanaan Pengabdian Masyarakat 

Sumber dana Pengabdian IbM dapat berasal dari 

STIKES Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya.   

3.2.7 Seleksi dan Evaluasi Proposal 

Seleksi dan evaluasi proposal desentralisasi 

pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara manual oleh 

reviewer LPPM. Format penilaian proposal pengabdian sesuai 

dengan format lampiran 3. 3 
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3.2.8 Pelaksanaan dan Pelaporan 

Pelaksanaan pengabdian akan dipantau dan 

dievaluasi oleh penilai internal sesuai dengan format lampiran 

3.4. Setiap pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan 

pengabdian dengan mengumpulkan laporan akhir pengabdian 

masayrakat hardcover dan melampirkan bukti luaran 

tambahan bila dilakukan.    
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Lampiran 3.1 Halaman Judul 

PROPOSAL 

DESENTRALISASI PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

JUDUL 

 

TIM PENGUSUL 

(Nama ketua dan anggota tim (bila ada) lengkap dengan gelar 

dan NIDN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KATOLIK 

ST.VINCENTIUS A PAULO 

SURABAYA 

TAHUN 
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Lampiran 3.2 Format Halaman Pengesahan 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

1. Judul Pengabdian: …………………………………………... 

2. Nama Mitra: ………………………………………....... 

3. Ketua Tim Pengusul  
a. Nama : …...……………………………………..... 

b. NIDN : ………………………………………….... 

c. Jabatan/Golongan : ..…………………………………………..  

d. Program Studi : ......………………………………………..  
f. Bidang Keahlian : ..…………………………………………..  

g. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel : …………………………  

4. Anggota Tim Pengusul  

a. Jumlah Anggota : Dosen …….....orang,  
b. Nama Anggota I/bidang keahlian : .……………/…………...... 

c. Nama Anggota II/bidang keahlian: ……………/…………....... 

e. Mahasiswa yang terlibat : ………… orang  

5. Lokasi Kegiatan/Mitra (1)  
a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : .………………………..... 

b. Kabupaten/Kota : ……………………………………………..  

c. Propinsi : ……………………………………………............... 

d. Jarak PT ke lokasi mitra (Km) : …………………………….... 
7. Luaran yang dihasilkan : …………………………………………..  

8. Jangka waktu Pelaksanaan : ……. Bulan  

9. Biaya Total : Rp. ......................  

 
Mengetahui, 

 

Ketua Program Studi  

 
Ttd 

Nama terang 

NIK 

Kota, tgl/bln/thn 

 

Ketua Pelaksana, 

 
Ttd 

Nama terang 

NIK 

Menyetujui, 

  

Koordinator LPPM 

 STIKES Katolik St. Vincentius a Paulo 

 
Ttd 

Nama terang 

NIK 
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Lampiran 3.3 Format Penilaian Proposal Pengabdian  

 
FORMULIR PENILAIAN PROPOSAL 

PENGABDIAN …………….. 

Judul Pengabdian :................................................................... 

Ketua Tim Pelaksana: .................................................................. 

NIDN : .................................................................. 
Perguruan Tinggi: .................................................................. 

Program Studi : ................................................................... 

Jangka Waktu Pelaksanaan: ................................................................... 

Biaya: Rp. ...................... 

 
No. Kriteria Penilaian Skor Nilai 

1.  Analisis Sutiasi (kondisi Mitra, persoalan yang 

dihadapi Mitra) 

  

2.  Permasalahan Mitra (kecocokan permasalahan dan 

program serta kompetensi tim) 

  

3.  Solusi yang ditawarkan (ketepatan metode 

pendekatan untuk mengatasi permaslahan, rencana 

kegiatan, kontribusi partisipasi mitra) 

  

4.  Target luaran (laporan akhir)   

5.  Kelayakan usulan biaya   

Jumlah    

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

Baik; 7 = Sangat baik); 

Komentar Penilai: 

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

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

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 
 

Tanda tangan 

 

( Nama Lengkap ) 
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Lampiran 3.4 Format Penilaian Pemantauan Pengabdian 
 

PENILAIAN PEMANTAUAN PENGABDIAN  

 

Judul Kegiatan  :…………………………………………………. 

Ketua Tim Pelaksana: ………………………………………………… 

NIDN : ………………………………………………… 

Perguruan Tinggi: ………………………………………………… 

Jangka waktu Pelaksanaan: ..................................... 
Biaya: Rp……………………. 

 
No.  Kriteria   Skor  Nilai  

1.  Mitra 

Kecocokan mitra, kontribusi partisipasi mitra   

  

2.  Wujud solusi 

Ketepatan metode pengabdian kepada masyarakat untuk 

mengatasi permasalahan 

  

3.  Luaran  

Mutu luaran (laporan akhir) dan spesifikasinya sesuai dengan 

metode yang diterapkan, dukungan foro dan bukti fisik 

lainnya  

  

4.  Biaya  

Kewajaran penggunaan dana  

  

5.  Manfaat Kegiatan 

Kepuasan, tingkat kemandirian mitra 

  

Keterangan: Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1: sangat buruk sekali; 2: buruk sekali; 3: buruk; 5: 

baik; 6: baik sekali; 7: istimewa) 

Komentar Pemantau : 

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

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

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

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 

 

Tanda tangan 

 

( Nama Jelas ) 
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Lampiran 3.5 Justifikasi Anggaran  

 

RENCANA ANGGARAN PENGABDIAN ………………. 
Kelompok  Satuan Volume Harga 

satuan 

Total 

Bahan     

Poster Paket     

Souvenir  Unit    

Bahan penelitian (habis pakai) Unit     

Pelaksanaan Kegiatan     

Transport  (orang/kegiatan)OK    

Biaya konsumsi rapat OH (orang/hari)    

Pelaporan dan Luaran     

Biaya publikasi jurnal Paket     

Luaran KI (hak cipta, paten, dll) Paket     

Biaya seminar Paket     

Jumlah      

 

 

 
Mengetahui, 

 

Wakil Ketua II  

STIKES Katolik St. Vincentius 

a Paulo  

 

 

Ttd 

 

Nama terang 

NIK 

Mengetahui, 

 

Koordinator LPPM 

 

 

 

 

Ttd 

 

Nama terang 

NIK 

 

 

Kota, tgl/bln/thn 

 

Ketua Pelaksana, 

 

 

 

 

Ttd 

 

Nama terang 

NIK 

Menyetujui,  

 

Ketua STIKES Katolik St. Vincentius a Paulo 

 

 

 

Ttd 

 

Nama terang 

NIK 
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PENUTUP 

Sesuai dengan visi Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat yaitu menjadi lembaga yang 

memiliki komitmen tinggi terhadap pelaksanaan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri dan 

inovatif di tingkat lokal, regional dan nasional. Maka para 

dosen STIKVINC perlu memiliki komitmen bersama untuk 

terus meningkatkan kualitas dalam penelitian. 

Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat yang diterbitkan ini diharapkan dapat membantu 

para dosen STIKES Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya 

untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada 

masayarakat sehingga semakin berkualitas. Pelaksanaan 

penelitian yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan 

mutu pelayanan para dosen dalam mendidik mahasiswadi 

STIKES Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya, sedangkan 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen 

diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan 

hidup yang lebih baik.   
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