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PENGANTAR

Seperti dinyatakan dalam renstra SPs UPI, fasilitasi Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (PkM) merupakan salahsatu kebijakan yang ditempuh SPs
dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (dosen) yang
selanjutnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap penlngkatan kualitas
proses pembelajaran serta kuantitas publikasi ilmiah dosen. Penerapan dan
pemanfaatan hasH penelitian melalui kegiatan PkM oleh dosen merupakan fungsi
sosial yang harus dijalankan untuk memberikan nilai tambah pada tugas dan
fungsi akademik.

Tahun 2018 program hibah penelitian dan PkM ini diluncurkan kembali dengan
skema yang sarna dengan harapan terjadinya peningkatan kualitas penelitian dan
PkM yang ditandai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas output dari
penelitian dan PkM sebelumnya.

Agar kegiatan penelitian dan PkM lebih terarah, SPs telah menyusun panduan
yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan
proposal. Dalam panduan diuraikan persyaratan, jadwal kegiatan, mekanisme
pengajuan dan penetapan proposal yang akan didanai oleh RKAT SPs UPI tahun
anggaran 2018. Mudah-mudahan jumlah proposal tahun ini lebih banyak
sehingga akan diperoleh proposal penelitian dan PkM dengan kualitas lebih baik.

-.s p •

Bandung, 1S Januari 2018

P~6f.H. Yaya S. Kusumah, M.Sc. PhD.
NIP 195909221983031003t.



A. Rasional

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
2016.2020 disebutkan bahwa menjelang tahun 2020, UPI bertekad untuk
mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang pendidikan di kawasan
ASEAN.Untuk mewujudkan tekad tersebut, diperlukan berbagai langkah besar
di antaranya melalui kegiatan memperkokoh disiplin ilmu pendidikan dan
pendidikan disiplin ilmu, meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi
ilmiah, mengembangkan pendidikan profesi guru yang terintegrasi dalam
pendidikan akademik dan profesi, serta menyebarluaskan pengalaman dan
temuan-temuan inovatif dalam berbagai bidang ilmu dan terapan.

Sekolah Pascasarjana (SPs) sebagai gerbang mutu Universitas Pendidikan
Indonesia (UPI) memainkan peranan strategis dan memberikan kontribusi
signifikan terhadap pencapaian kinerja dan visi UP!. Dalam renstra SPsUPI
(2016-2020) dirancang berbagai program dan kegiatan dalam rangka
mewujudkan Visi "Mendapat pengakuan yang lebih luas di level
internasional dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana Bidang IImu
Kependidikan dan Pendidikan Disiplin IImu Menuju Kepeloporan dan
Keunggulan UPITahun 2020".

Salah satu misi SPsadalah menyelenggarakan penelitian yang bermutu bagi
dosen dan mahasiswa, guna meningkatkan produktivitas penelitian yang
berorientasi kepada publikasi ilmiah nasional dan internasionaJ dan
menyeJenggarakan pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis penelitian
yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat. Strategi
konkrit yang ditempuh SPsadalah memfasilitasi berbagai program penelitian
dan PkM, baik bag; dosen maupun mahasiswa. Semua program penelitian
diarahkan untuk menghasilkan karya Hmiah berupa artikel, buku, dan lain-lain,
yang layak dipublikasikan pada tingkat nasional atau internasional. Secara
pragmatis, strategi ini dipilih dalam rangka membantu meningkatkan ranking
UPI dalam citation index atau webometrics. Lebih jauh, dapat mendukung
pencapaian kebijakan dan program research-based teaching university yang
telah menjadi bagian rencana strategis $Ps. Program PkM Bidang IImu yang
dilandasi hasil.hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilaksanakan di $ps
atau Program Studi diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah di
masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta memberikan
feed back yang bermakna bagi penguatan visi dan misi SPsdan Universitas.

Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut, terutama kaitannya
dengan visi dan misi terkait penelitian dan publikasi ilmiah serta PkM, SPsUP!
telah melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan, yaitu memfasilitasi
penyelenggaraan penelitian dosen yang dikemas dalam empat skema, yaitu
penelitian disiplin ilmu, penelitian lintas disiplin Hmu, penelitian kerjasama
internasional, serta penelitian yang sifatnya berupa pengokohan
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kelembagaan. Semua jenis penelitian yang difasilitasi harus merupakan bagian
dari payung penelitian dosenjkelompok dosen. Selain itu, SPs UP! juga
memfasilitasi PkM bidang i1muberbasis hasil penelitian.

B. Program Penelitian

Penelitian disiplin ilmu pada dasarnya ditujukan untuk memperkokoh bidang
keilmuan dosen, memperkuat proses perkuliahan melalui penelitian
implementasi perkuliahan, serta meningkatkan proses evaluasi perkuliahan
meJalui riset evaluasijasesmen perkuliahan. Penelitian Iintas disiplin ilmu
merupakan salah satu strategi untuk menjawab tantangan keterbatasan satu
disiplin dalam memberikan eksplanasi yang memadai mengenai suatu topik
atau isu. Melalui penelitian bersama dosen dari lintas disiplin yang dibingkai
oleh satu spirit bagi pengembangan disiplin ilmu, secara perlahan sekat-sekat
antar disiplin ilmu semakin tipis. Penelitian !intas disiplin ilmu bukan semata.
mata menggabungkan anggota peneJiti dari program studi atau disipJin ilmu
yang berbeda, namun secara teoretis dan empiris topik penelitian yang
dikembangkan memang saling beririsan. Semangat saling berbagi dan sating
memperkuat antar dosen dari disiplin i1muyang berbeda merupakan nilai-nilai
inti yang menjadi pengikat bagi program peneJitian lintas disiplin ilmu.
Penelitian kerjasama internasional dilaksanakan untuk membangun
kerjasamajkemitraan dengan instansijuniversitas di Juar negeri yang relevan
yang diawali dengan penelitian. Melalui kegiatan kerjasama ini diharapkan
pula dampak pengiringnya yaitu kolaborasi publikasi i1miah, sharing
experience, serta kolaborasi dalam bidang pendidikan. MeJalui penelitian
kelembagaan, diharapkan akan dihasHkan solusi untuk meningkatkan kualitas
tata kelola dan kebijakan di lingkungan SPsUPI, baik daJamaspek tata kelola
akademik, keuangan, fasilitas, maupun sumber daya manusia.

1.Tujuan

Program penelitian yang dilaksanakan di SPsUPI dirancang untuk mendukung
salah satu kebijakan dan program UPI sebagai a research-based teaching
university. Secara lebih operasionaJ, program ini dirancang untuk:
a) menumbuhkan kebiasaan dosen melakukan penelitian pada bidang

keilmuannya untuk memperkokoh kepakarannya;
b) meningkatkan mutu penelitian dan publikasi dosen sehingga layak

dipublikasikan pada tingkat nasional dan internasional; dan
c) menjalin kerjasama penelitian lintas disiplin sebagai langkah awal

membentuk komunitas peneliti yang lebih terorganisasi.
d) Meningkatkan kualitas tata kelola di lingkungan SPsUPJ,baik tata kelola

akademik, keuangan, fasilitas, maupun sumber daya manusia.
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2. Skema Penelitian Hibah SPsUPI

Penelitian yang disediakan oleh SPsUPI dalam mengaktualisasikan tujuan di
atas diklasifikasikan dalam 4 skema, yaitu:
a) Penelitian bidang ilmu:
b) Penelitian !intas bidang ilmu
c) Penelitian kerjasama Internasional
d) Penelitian kebijakanjkelembagaan

3. Target!luaran

Hasil penelitian akan didokumentasikan di SPs dan LPPM. Oleh karena itu
laporan penelitian yang harus diserahkan sebanyak 3 eksemplar (SPsdua
eksemplar, LPPM 1 eksemplar). Selain itu, luaran penelitian yang harus
diserahkan ke SPsadalah:

a) Penelitian bidang ilmu
Draft artikel (3 eksemplar) yang layak dipublikasikan dalam jurnal
ilmiah nasional terakreditasi, prosiding seminar internasional atau
jurnal internasional (disertai dengan identitas jurnaljseminar yang
akan dituju).

bl Penelitian lintas disiplin
Satu draft artikel (3 eksemplar) untuk dipublikasikan dalam jurnal
ilmiah internasional terindeks Scopus atau prosiding seminar
internasional terindeks scopus (disertai dengan identitas
jurnaljseminar yang akan dituju)
Satu draft artikel untuk dipubtikasikan dalam jurnal ilmiah
nasionaljinternasional atau prosiding seminar nasionaljinternasionat
atau draft buku ajar yang salah satu bagiannya merupakan ekstraksi
hasil penelitian.

cl Penelitian Kerjasama Internasional
Satu draft artikel (3 eksemplar) untuk dipub!ikasikan dalam jurnal
ilmiah internasional terindeks scopus atau prosiding seminar
internasional terindeks scopus (disertai dengan identitas
jurnaljseminar yang akan dituju)
satu draft artikel untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah
nasionaljinternasional, prosiding seminar nasionaljinternasional, atau
draft buku ajar yang salah satu bagiannya merupakan ekstraksi hasil
penelitian atau HAKI.

dl Penelitian KelembagaanjKebijakan
Produk penelitian dapat merupakan rekomendasi tentang kebijakan,
model tata kelola, panduanjpedoman, dst.
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4. Kuota dan Besaran Dana

a) Penelitian bidang IImu:
Empat puluh (40) judul penelitian masing-masing dengan anggaran
maksimal Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

b) Penelitian lintas bidang ilmu:
Sepuluh (10) judul penelitian masing-masing dengan anggaran
maksimal Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)

c) Penelitian kolaborasi internasional:
Sepuluh (10) judul penelitian masing-masing dengan anggaran
maksimal Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)

d) Pene!itian kelembagaanjkebijakan:
Sebelas (11) judul penelitian dengan anggaran keseluruhan untuk 11
judu! penelitian maksimal Rp. 710.000.000,00 (Tujuh ratus sepuluh
juta rupiah)

c. Program Pengabdian kepada Masyarakat

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Bidang IImu diarahkan untuk
mengembangkan model PkM dengan basis kepakaran Program Studio
Diharapkan muncul model program PkM sebagai program unggulan Program
Studio Program tersebut bisa berupa program-program yang dapat
memecahkan masalah.masalah di masyarakat baik jangka pendek maupun
jangka panjang, serta memberikan feed bock yang bermakna bagi penguatan
visi dan misi SPsdan Universitas. PkM Bidang Ilmu dilandasi oleh hasil-hasiJ
penelitian atau pengkajian yang telah dilaksanakan di SPsatau Program Studio
Ungkup bidang ilmu yang dikembangkan meliputi disiplin ilmu pendidikan,
pendidikan disiplin lImu, dan disiplin ilmu lainnya. Misi PkM Bidang IImu
adalah meningkatkan peran dan fungsi disiplin ilmu pendidikan, pendidikan
disiplin ilmu, dan disiplin Hmu lainnya dalam pemberdayaan masyarakat.

1. Tujuan
a) Mendorong terintegrasikannya Tri Dharma Perguruan tinggi yang saling

menguatkan.
b) Mendorong teraplikasikannya hasil-hasil penelitian atau kajian bidang

ilmu untuk memecahkan masalah dan memberdayakan masyarakat.
c) Meningkatkan relevansi keilmuan yang dikembangkan UPI dengan

kebutuhan masyarakat.
d) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna dalam pemberdayaan

masyarakat.
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2. Target/luaran

Melalui PkM Bidang IImu diharapkan lahir model PkM dengan karakteristik
keilmuan UPI dan penerapan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi
kemajuan masyarakat dan hasilnya terdiseminasikan dalam bent uk artikel
serta dipublikasikan pada jurnal/majalah nasional/internasional.

3. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran PkM Bidang IImu meliputi masyarakat secara umum, baik
perorangan, kelompok, maupun institusi, bark di perdesaan maupun
perkotaan.

4. Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan PkM Bidang IImu dapat berupa pendidikan, pembinaan,
pelatihan, pelayanan, atau kaji tindak.

S. Kuota dan Besaran Dana
Tigapuluh tiga (33) judul PkM masing-masing dengan anggaran maksimal Rp.
20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)

D. Persyaratan Pengusul

$emua skema penelitian dan PkM diperuntukkan bagi para dosen $ps UPI,
kecuali penelitian kelembagaan/kebijakan merupakan penelitian penugasan
yang diarahkan untuk peningkatan/pengembangan kualitas kelembagaan/tata
kelola, utamanya di lingkungan $Ps UPI. Penelitian dan PkM hendaknya
melibatkan mahasiswa peneliti ($2/53). Adapun persyaratan pengusul
penelitian adalah sebagai berrkut:

a) Penelitian Disiplin IImu:
1) Ketua maupun anggota pengusul adalah dosen tetap prodi baik yang

ber-NIDN maupun yang ber.NIDK
2) Melibatkan sekurang.kurangnya 2 orang dosen tetap pada prodi yang

sama, pada bidang yang relevan.
3) Tim peneliti tergabung dalam kelompok payung penelitian (kelompok

bidang kajian yang relevan)
4) Cakupan penelitran terkait bidang Hmudari mata kuliah yang diampu.

b) Penelitian Untas DisipHn
1) Ketua maupun anggota pengusul adalah dosen tetap $Psbaik yang ber-

NIDN maupun yang ber-NIDK
2) Tim peneliti memiliki track record penelitian, ketua peneliti pernah

memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal internasional
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3) Melibatkan sekurang-kurangnya 3 orang peneliti yang berasal dari
sekurang-kurangnya dua disiplin ilmu yang berbeda.

4) Tidak melakukan kegiatan penelitian sebagai ketua peneliti dengan dana
hibah SPsyang lain pada waktu yang bersamaan.

c) Penelitian Kolaborasi Internasional
1) Ketua maupun anggota pengusul adalah dosen tetap SPs baik yang ber-

NIDN maupun yang ber-NIDK
2) Tim peneliti memiliki trock record penelitian, ketua peneliti pernah

memiliki pubJikasi ilmiah dalam jurnal internasional.
3) Melibatkan sekurang-kurangnya 3 orang peneliti yang berasal dari prodi

yang sama atau berbeda, namun memiliki kesamaan visi dan arah
pengembangan yang sama dalam penelitian.

4) Telah memiliki nota kesepakatan kerjasama dengan Tim Peneliti dari
luar Negeri.

d) Penelitian kelembagaanjkebijakan
1) Tim peneliti adalah kelompok dosen SPs UPI yang bekerja atas dasar

penugasan dari SPs UPI.
2) Melibatkan sekurang-kurangnya 3 peneliti yang relevan dengan bidang

yang diteJiti.

e) Pengabdian kepada Masyarakat:
1) Ketua maupun anggota pengusul adalah dosen tetap prodi baik yang

ber-NIDN maupun yang ber.NIDK
2) Melibatkan sekurang-kurangnya 1 orang dosen tetap pada prodi yang

sama, pada bidang yang relevan.
3) Cakupan PkM terkait bidang ilmu dari mata kuliah yang diampu.

E. Waktu Pengusulan dan lama Kegiatan

Kegiatan penelitian dan PkM diselenggarakan dengan ketentuan sebagai
berikut.
a) Proposal diserahkan paling lambat tanggal 28 Februari 2018;
b) Review proposal dan penetapanjpengumulan hasil Maret 2018;
c) Kegiatan penelitian dilaksanakan selama 7 bulan (termasuk penulisan

laporan);
d) Kegiatan PkM dilaksanakan antara bulan April s.d. Oktober 2018;
e) Artikel beserta laporan penelitian dan laporan PkM sudah diterima paling

lambat tanggal 23 November 2018;
f) Seminar hasil penelitian dan PkM dilaksanakan minggu keempat November

2018.
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F. Ketentuan Penulisan Proposal

Proposal penelitian dan PkM ditulis dengan mengikuti ketentuan dalam
panduan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan PkM UPl yang berlaku yang
dikeluarkan oleh lPPM UPI. Penyusunan proposal penelitian pengembangan
ilmu dapat disesuaikan dengan proposal hibah peningkatan mutu
pembelajaran, hibah inovasi pembelajaran (cover warna biru). Penyusunan
proposal penelitian lintas bidang dapat disesuaikan dengan hibah penguatan
kompetensi (cover warna kuning). Penyusunan proposal kerjasama luar
negeri dapat disesuaikan dengan proposal penelitian bersama lembaga mitra
luar negeri atau penelitian kolaborasi institusi (cover warna putih).
Penyusunan proposal PkM dapat disesuaikan dengan PkM berbasis kepakaran
bidang Bmu (cover warna putih)

G. Mekanisme Pengusulan Proposal

Proposal disampaikan kepada:

Direktur Sekolah Pascasarjana
melalui
Wakil Direktur I SekoJah Pascasarjana
Gedung Sekolah Pascasarjana
JI. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai dengan 50ft file proposal sebanyak 1
(satu) keping dafam bentuk compact disk (CD) atau flash disk.

H. Mekanisme PeniJaian Proposal

Penilaian untuk memperoleh dana penelitian dan PkM akan dilakukan oleh
Panitia yang terdiri atas tiga sampai lima orang pakar, yang keanggotaannya
ditentukan dan ditetapkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana. Sefuruh
proposal penelltian yang masuk akan diseleksi melalui tahap-tahap berikut.
(a) Seleksi administratif untuk memeriksa kelengkapan seluruh persyaratan

yang ditetapkan.
(b) Proposal yang memenuhi persyaratan administratif akan direviu oleh

Panitia.
(e) Peneliti yang proposalnya didanai/tidak didanai akan diberitahukan

melalui surat. Kriteria penilaian proposal penelitian mefiputi unsur-unsur
sebagai berikut.
(1) Kejelasan masafah yang diteliti.
(2) Kaitan masalah penelitian dengan kebijakan penetitian SPs dan

Universitas, termasuk keterkaitan dua atau lebih disiplin dalam kajian
terhadap masalah penelitian yang dirumuskan.

(3) Manfaat penelitian dan kontribusi bagi pengembangan disiplin-disiplin
i1mu terkait.
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(4) Orisinalitas.
(5) Ketepatan metode dan desain penelitian.
(6) Relevansi dan kemutakhiran referensi.
(7) Potensi publikasi artikel ilmiah/HKI/penerbitan buku.
(8) KeJayakan penelitian (kesesuaian jadwal, biaya, dan track record

peneliti).
(d) Proposal yang diterima berdasarkan hasil penilaian Panitia ditetapkan

dengan Keputusan Direktur dan akan diumumkan selambat-Iambatnya
dua minggu setelah batas akhir pemasukan proposal. Semua keputusan
yang dibuat dalam kaitan seleksi ini bersifat final dan tidak dapat diganggu
gugat.

(e) Setiap peneliti dan ketua tim PkM yang proposalnya disetujui untuk
didanai, diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan
Penelitian/PkM Bermaterai.

4. Mekanisme Pelaporan

(a) Dosen yang telah menyelesaikan kegiatan penelitian diwajibkan
menyampaikan:
(1) laporan penelitian sebanyak 3 eksemplar yang sudah

ditandatangani oleh Ketua Tim, para ketua prodi terkait, dan
Pimpinan SPs.

(2) Draft artikel, buku ajar, atau HAKIsesuai dengan ketentuan di atas.

(3) Dosen yang telah menyelesaikan kegiatan PkM diwajibkan
menyampaikan laporan sebanyak 3 eksemplar yang sudah
ditandatangani oleh Ketua Pelaksana, para ketua prodi terkait, dan
Pimpinan SPs.

(b) laporan disampaikan sesuai dengan jadwal yang tertera dalam Kontrak
Kegiatan Penelitian kepada:
Direktur Sekolah Paseasarjana
Melalui
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Sekolah Paseasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia
JI. Setiabudhi nomor 229
BANDUNG

(e) Dosen yang tidak menyampaikan laporan penelitian, draft publikasi
i1miah,dan laporan PkM seperti tercantum pada butir 1-3 di atas akan
memperoleh sangsi indisipliner sesuai dengan ketentuan yang berJaku
di UP!.
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Lompiron 1
Halaman Sampul Proposal Penelitian

PROPOSAL
PENElITIAN lINTAS DISIPLIN IlMU*)

PENELITIAN BIDANG IlMU*)
PENElITIAN KERJASAMA INTERNASIONAl*)
PENELITIAN KElEMBAGAAN/KEBIJAKAN*)

*) Pilih salahsatu

JUDUL PENELITIAN

Peneliti:
Nama lengkap dan gelar

PROGRAM STUD! ............•..•••.•••.••.
SEKOLAH PASCASARJANA •.••..••..••..•..••
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Bulan, tahun



Lampiran 2

lembar Pengesahan

Judul Penelitian
Nama Ketua Peneliti
NIP/NIDN/NIDK
Pangka t/Gol./J abata n
Prodi
Alamat Rumah
Telepon/H P/Fa ksimile/e.mail
Nama Anggota Peneliti (jika ada)

No Nama dan Gelar Bidang Keahlian Alokasi waktu

1.
2.

Jangka Waktu Penelitian
Total Biaya yang dibutuhkan

Mengetahui,
Ketua Prodi .

(Nama dan Gelar)
NIP ....

Ketua lPPM,

(Nama dan Gelar)
NIP.....

Ketua Peneliti,

(Nama dan Gelar)
NIP/NIDN/NIDK .....

Direktur
Sekolah Pasacasarjana,

(Prof. H. Yaya S. Kusumah, M.Sc., Ph.D)
NIP.195909221983031003
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Lampiran 3

Uraian Pembiayaan Program Penelitian .••.••.

No Jenis Pengeluaran Jumlah Rp
1. Gaji dan Upah maksimum 30%
2. Peralatan maksimum 35 %
3. Bahan habi~kai maksimum 15 %
4. Perjalanan maksimum 10%
5. lain-lain (pemeliharaan, lokakarya/seminar, maksimum 10%

penlle:andaan, oelaooran, oublikasi)
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Lampiran 4

1. Gaji dan Upah

Justifikasi Pembiayaan

No. Pelaksana Jumlah Jumlah Jumlah Honor/bulan Biaya
Pelaksana Jam/minP'P'u Bulan (Rn.)

Jumlah Biaya

2. Peralatan

No. Nama Alat Penggunaan Volume Harga Jumlah
satuan

Jumlah Biaya

3. Bahan Habis Pakai

No. Nama Bahan Penggunaan Volume Harga Jumlah
satuan

Jumlah Biaya

4. Perjalanan

No. Kota/tempat Jml. Volume Biaya Jumlah
tuiuan Pelaksana satuan

Jumlah Biaya

No. Uraian Kep'iatan Volume Biava satuan Jumlah

Jumlah Biava
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Lampiran 5
Riwayat Hidup Ketua Peneliti/Anggota Peneliti

1. Nama
2. NIP/NIDN/NIDK
3. Pangkat/Jabatan/Gol.
4. Prodi
5. Tempatjtgl. Lahir
6. Alamat

7. No Telp/HP
8. Riwayat Pendidikan

No. Universitas Kota/Nel?:ara Tahun Lulus Jurusan
l. 51
2. 52
3. 53

9. Pengalaman Penelitian
Nama Sumber Judul Penefitian Jabatan Besar Tahun
Program Dana Dana

10. Publikasi IImiah

No. Nama Judul Nama kota Bulan,
Seminar/Jurnal tahun

Bandung, tanggal, bulan, tahun

Tanda tangan

(Nama dan gelar)
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Lampiran 6
Halaman Sampul Proposal PkM

PROPOSAL
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASVARAKAT BIDANG IlMU

JUDUL

Oleh:
Nama lengkap dan gelar Tim Pengusul

Nama lengkap dengan gelar Anggota Tim

PROGRAM STUDI •..•.•••..•..••.••..••..••
SEKOLAH PASCASARJANA ••.••••••.•••.•••••
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Bulan, tahun



Lompiran 7
Holoman Pengesahan Proposal PkM

Lembar Pengesahan

A. Identitas Tim Pengusul
1. Ketua Tim Pengusul
a. Nama Lengkap dan Gelar
b. NIP
c. PangkatjJabatan/Golongan
d. Program Studi
e. Keahlian
f. Alamat Rumah
g. Telp/Email

2. Anggota Tim Pengusul
a. Nama Lengkap dan Gelar
b. NIP
c. PangkatjJabatan/Golongan
d. Program Studi
e. Keahlian
f. dst.

B. Identitas Proposal
1. Judul
2. Bidang IImu
3. Lokasi Kegiatan
4. Jangka Waktu Pelaksanaan
5. Biaya yang diusulkan
6. Deskripsi isi proposal termasuk rencana luaran yang dihasilkan

(maksimallOO kata)

Mengetahui,
Ketua Prodi .

(Nama dan Gelar)
NIP .•••

Ketua LPPM,

(Nama dan Gelar)
NIP.....

Ketua Tim,

(Nama dan Gelar)
NIP/NIDN/NIDK .....

Direktur
Sekolah Pasacasarjana,

(Prof. H. Yaya S. Kusumah, M.Sc., Ph.D)
NIP.195909111983031003

15



Lampiran 8
Sistematika Proposal PkM

No. Komponen Oeskripsl
1. JUOUl Singkat, pad at, jelas menggambarkan

penerapan bidang ilmu hasil penelltian atau
kajian dalam memecahkan masalah atau
pemberdayaan masyarakat

2. ANALISIS SIlUAS1 1) Uraikan secara singkat dan jelas kondisi
khalayak sasaran dari segi sosial, budaya,
ekonoml, agama, pendidikan atau
lingkungan geografi. Lengkapi dengan data
baik kuantitatif maupun kualitatif

2) Berdasarkan pOin 1) mendorong adanya
interaksi bidang i1mu hasil penelitian ke arah
penerapannya

3 PERMASALAHAN ldentifikasi permasalahan utama khalayak
sasaran dan bukan permasalahan tim pengusul

4 PENERAPAN BIDANG tLMU Uraikan metodologi, tahapan, atau proses
aplikasi i1mu dalam memecahkan permasalahan
yang dihadapi khalayak sasaran

5 KHALAYAK SASARAN Uraiakan secara spesifik khalayak sasaran
beserta karakteristiknya yang berkaitan dengan
permasalahan yang dihadapi

6 TARGET LUARAN Uraikan jenis luaran yang dihasilkan termasuk
spesifikasinya

7 RENCANA KERJADAN JADWAl Uraikan secara rinci tahapan, jadwal kegiatan,
KEGIATAN termasuk penanggung jawabnya

8 BIAYA KEGIATAN 1) Uraikan rincian setiap komponen
pembiayaan dalam bentuk tabel

2) Komponen pembiayaan meliputi :
honorarium (maksimaI30%), bahan habis
pakai, biaya perjalanan, perlalatan, biaya
program dengan standar pembiayaan
menglkuti ketentuan yang berlaku di UPI

3) Pajak-pajak harus dirinci sesuai dengan
bidang penggunaannya

9 REFERENSI
1D LAMPIRAN-LAMPIRAN 1) Biodata ketua tim pengusur dan anggota

2) Peta lokasi kegiatan
3) Gambaran aplikasi ilmu yang dlgunakan
4) Ha-hallain yang dipandang perlu
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