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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1    Latar Belakang 

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebagai salah satu Perguruan Tinggi 
berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan 
dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di PPI Madiun 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. 
Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan 
standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar 
Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam 
pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat pada PPI Madiun yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

 
1.2    Tujuan Pedoman 

Pedoman penelitian disusun dengan tujuan menjadikan Politeknik Perkeretaapian 
Indonesia Madiun sebagai institusi terkemuka di bidang perkeretaapian. Terkait 
dengan hal itu, maka penyelenggaraan sistem pendidikan dituntut untuk inovatif dan 
kreatif. Makna inovatif dan kreatif berarti mengandung adanya unsur pembaharuan 
yang digali dari hasil-hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan masyarakat. 
Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dalam pengembangan Tri Dharma PPI 
Madiun, dilaksanakan melalui wadah yang disebut dengan Pusat Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), dimana mulai tahun 2015 berperan sebagai 
pengelola penelitian dan pengabdian ditingkat institusi dan memiliki tujuan yang 
hendak dicapai yaitu “Pengembangan Tri Dharma PPI Madiun” menjadi dasar dari 
pengembangan pendidikan masa depan. 
Pentingnya Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dimanfaatkan 
sebagai ukuran dari potensi PPI Madiun, semakin banyaknya penelitian dilaksanakan 
oleh para dosen menunjukan semakin berbobot dan berkualitas pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Peranan Politeknik 
Perkeretaapian Indonesia Madiun dalam mendorong pengembangan maupun 
menemukan teori baru, yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, 
akan menjadi suatu indikasi nyata dimana PPI Madiun tersebut tidak akan pernah 
dilupakan oleh pengguna yaitu masyarakat dan ataupun dunia industri perkeretaapian. 

 
1.3     Sasaran Pedoman 

Pedoman penelitian disusun dengan sasaran dalam menyiapkan Politeknik 
Perkeretaapian Indonesia Madiun menjadi institusi yang menuju pada kekuatan 
Penelitian, tentunya dibatasi oleh beberapa indikator yang terukur. Antara lain 
kesiapan sumber daya manusia, kesiapan perencanaan dan implementasi program, 
kesiapan administrasi dan perencanaan, kesiapan anggaran, dan dukungan sarana 
dan prasarana. Dengan memperhatikan Visi Politeknik Perkeretaapian Indonesia 
Madiun : “Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang  Berkompeten,  Handal Dan 
Berkualitas Serta Profesional Di Bidang Transportasi Perkeretaapian”, maka 
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strategi dasar adalah mengembangkan kualitas dan kuantitas para dosen dalam 
bidang penelitian. Penjabaran langsung dilaksanakan dalam bentuk program terukur 
sebagai berikut : 

 
1. Melaksanakan penelitian kepada lingkungan masyarakat, pemerintah, dan industri 

perkeretaapian, berdasarkan visi dan misi Politeknik Perkeretaapian Indonesia 
Madiun. 

2. Mengembangkan penelitian melalui kerjasama kelembagaan dalam bentuk 
kemitraan yang dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) 
Penelitian dalam kompetensi bidang perkeretaapian. 

3. Meningkatkan kualitas para dosen Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun 
melalui pendidikan ataupun pelatihan dalam konteks penelitian. 

4. Melaksanakan publikasi dari hasil penelitian, dalam Jurnal ilmiah, baik nasional 
maupun internasional, ataupun media massa sebagai bentuk sosialisasi terhadap 
pengguna, yaitu masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 
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BAB 2  

PENGELOLAAN PENELITIAN  
 

 

 
2.1 Pendahuluan 
  

Pengelolaan penelitian di PPI Madiun diarahkan untuk:  
a. mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PPI 

Madiun;  
b. meningkatkan daya saing PPI Madiun di bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat pada tingkat nasional dan internasional;  
c. meningkatkan angka partisipasi dosen/peneliti dalam melaksanakan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang bermutu;  
d. meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

di PPI Madiun; dan  
e. mendukung potensi PPI Madiun untuk menopang pertumbuhan wilayah.  

 
 
2.2  Program Penugasaan Penelitian   

Program penelitian untuk dosen/peneliti di PPI Madiun meliputi kategori dan skema 
penelitian sebagai berikut. 
 
a. Penelitian Dasar   

- Penelitian Fundamental (PF).  
- Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional (PKLN)  
- Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK).  

 
b. Penelitian Terapan   

- Penelitian Produk Terapan (PPT).  
- Penelitian Sosial, Humaniora, dan Pendidikan (PSHP).  
- Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT).  
- Riset Andalan PPI Madiun dan Industri (RAPID).  

 
c. Penelitian Peningkatan Kapasitas   

- Penelitian Dosen Pemula (PDP).  
- Penelitian Kerja Sama antar Perguruan Tinggi (PEKERTI).  

 
 
2.3  Ketentuan Umum  

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu 

penelitian di PPI Madiun sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Beberapa 
ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut.  
a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap PPI Madiun yang mempunyai Nomor 

Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari 

Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi.   
b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai NIDN atau NIDK, 

sedangkan anggota peneliti/pelaksana bukan dosen harus dicantumkan dalam 

proposal.   
c. Proposal diusulkan melalui P3M Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.      
d. 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 
kepada masyarakat yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana 
tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang didanai 
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oleh PPI Madiun selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan 
dana yang telah diterima ke kas Negara melalui P3M Politeknik Perkeretaapian 
Indonesia Madiun. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian mengacu 
kepada aturan yang berlaku. 

 
2.4 Tahapan Kegiatan  

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian yang disetujui untuk didanai meliputi 
pengusulan, seleksi, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana ditunjukkan pada 
Gambar 2.1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tahapan Kegiatan Penelitian  
 

Jadwal pengusulan, seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian di PPI Madiun 

disajikan dalam Tabel 2.2. Ringkasan mekanisme persyaratan pengusulan, seleksi dan 

pelaksanaan penelitian ditunjukkan dalam Tabel 2.3. Tabel 2.4 menyajikan ringkasan 

persyaratan pengusulan dari masing-masing skema penugasan pengabdian kepada 

masyarakat. Sedangkan ringkasan masing-masing skema penugasan penelitian 

berdasarkan tim pelaksana, waktu, dan pendanaan disajikan dalam Tabel 2.5. 

 
 

Tabel 2.2 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian  

No 
Uraian 
Kegiatan 

Bulan ke  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

   

  Proposal Baru  

1 Pengumuman pengusulan proposal              

2 Batas akhir praproposal              

3 Seleksi preproposal              

4 Pengumuman praproposal yang lolos              

5 Batas akhir proposal lengkap              

6 Seleksi proposal lengkap              

7 Pembahasan proposal (jika ada)              

8 

Kunjungan lapangan tim pakar ke 

pengusul/unit pengusul (jika ada)              

9 Penetapan proposal yang didanai              

  Penugasan On Going  

10 Pengumuman proposal yang didanai              

11 Kontrak dan penugasan              

12 Pelaksanaan penugasan              
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13 Laporan kemajuan              

14 Monitoring dan evaluasi internal              

15 Monitoring dan evaluasi eksternal              

16 Laporan tahunan/akhir              

17 Seminar Hasil              

18 Pengusulan proposal lanjutan              

 

Tabel 2..4  Ringkasan Skema  Penugasaan,  Tim  Peneliti,  Waktu dan Pendanaan 

Penelitian 

Skema Penelitian Syarat Tim Peneliti 
Waktu 
(tahun) 

Penelitian Fundamental 
(PF) 

Ketua peneliti adalah dosen sekurang-kurangnya 
berkualifikasi S-2, anggota peneliti sebanyak 1-3 
orang 

1-3 

Penelitian Kerja Sama 
Luar Negeri  dan 
Publikasi Internasional 
(PKLN) 

Ketua peneliti adalah dosen sekurang-kurangnya 
berkualifikasi S-2 Anggota peneliti sebanyak 1-3 
orang 

1-3 

Penelitian Berbasis 
Kompetensi (PBK) 

Ketua peneliti sekurang-kurangnya berkualifikasi 
S-2,  Anggota peneliti maksimum berjumlah 3 
orang  

1-3 

Penelitian Produk 
Terapan (PPT) 

Ketua peneliti minimum S-2, dan Anggota peneliti 
sebanyak 1-3 orang 

1-3 

Penelitian Unggulan 
Perguruan Tinggi 
(PUPT) 

Ketua peneliti sekurang-kurangnya berkualifikasi 
S-2, Anggota peneliti sebanyak 1-3 orang  

1-5 

Riset Andalan PPI 
Madiun dan Industri 
(RAPID) 

Ketua peneliti sekurang-kurangnya berkualifikasi 
S-2, Anggota peneliti dari PT sebanyak 1-3 orang 
Satu anggota peneliti dari PT dan maksimum 
sebanyak 2 orang 

1-3 

Penelitian Dosen 
Pemula (PDP) 

Ketua berpendidikan S-2 dengan Anggota peneliti 
sebanyak 1- 3 orang 

1 

Penelitian Kerja Sama 
Antar Perguruan Tinggi 
(PEKERTI)  

Ketua Tim Peneliti Pengusul (TPP) maksimum 
bergelar S-2 TPP mempunyai anggota peneliti 
sebanyak 1- 3 orang Tim Peneliti Mitra (TPM) terdiri 
atas ketua dan 1 orang anggota 

1-2 

 

2.4.1 Kewenangan Pengelolaan Penelitian  
Dalam melaksanakan pengelolaan penelitian, perlu ada pedoman kewenangan yang 
jelas. Panduan ini diperlukan sebagai acuan bagi P3M dalam merumuskan 
perencanaan pengelolaan penelitian. 

 
2.4.2 Kewenangan P3M  

Kewenangan P3M dalam pengelolaan penelitian di PPI Madiun adalah sebagai 
berikut. 
a. Menyusun dan menetapkan norma penelitian pada tingkat nasional dalam format 

Sistem Penjaminan Mutu Penelitian PPI Madiun (SPMPPPIM).  
b. Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP).  
c. Menetapkan alokasi anggaran Penelitian.  
d. Menyelenggarakan penugasaan penelitian kompetitif dan penugasaan penelitian 

desentralisasi.  
e. Menyusun dan menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) untuk 

pelaksanaan penugasaan penelitian yang diselenggarakan oleh P3M.  
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f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penelitian.  
g. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan mutu penelitian dan 

agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.  
h. Melaksanakan pengelolaan pengaduan.  
i. Menyusun dan mengelola basis data (database) penelitian mulai dari usulan 

proposal, evaluasi dokumen, penentuan peneliti, monitoring dan evaluasi, dan 
capaian kinerja peneliti sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator 
kinerja kegiatan (IKK) yang relevan dengan kegiatan penelitian. 

j. Melaksanakan kontrak pelaksanaan penelitian dengan peneliti. 
k. Melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana penelitian kepada Direktur PPI 

Madiun. 
l. Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja 

penelitian di tingkat PPI Madiun. 
 

 
2.4.3 Kewenangan Direktur PPI Madiun  

Kewenangan Direktur PPI Madiun dalam pengelolaan penelitian meliputi hal-hal 
berikut: 

a. Menetapkan Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) dalam rangka 
meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.  

b. Menetapkan indikator kinerja penelitian yang sesuai dengan IKUP yang ditetapkan 
oleh P3M.  

c. Menetapkan pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian dengan 
mengacu pada standar norma SPMPPPIM.   

d. Mendorong terbentuknya kelompok Peneliti yang berdaya saing nasional dan 
internasional.  
 

 
   
2.5 Indikator Kinerja Penelitian  

Penelitian perlu dikendalikan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan 

secara Lembaga. P3M menyusun rencana pencapaian kinerja utama penelitian dengan 

mengacu pada IKUP yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja, seperti tertera pada 

Tabel 2.7. 

 

Tabel 2.7  Indikator Kinerja Penelitian  

No Jenis Luaran 

Indikator Capaian  

TS** TS+1 TS+2 TS+3 TS+4 
 
 

1 Publikasi ilmiah 

Internasional       

Nasional Terakreditasi       

Nasional Tidak Terakreditasi       

2 Pemakalah dalam temu ilmiah 

Internasional       

Nasional       

Lokal       

3 Invited Speaker dalam temu ilmiah 

Internasional       

Nasional       

Lokal       

4 Visiting Lecturer 

Internasional       

Paten       

Paten sederhana       

Hak Cipta       

5 
Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) 

Merek dagang       

Rahasia dagang       

Desain Produk Industri       

Indikasi Geografis       

Perlindungan Varietas Tanaman       

Perlindungan Topografi Sirkuit       
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  Terpadu       

6 Teknologi Tepat Guna       

7 Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial       

8 Buku Ajar (ISBN)       

9 Jumlah Dana Kerja Sama Penelitian 

Internasional       

Nasional       

Regional       

10 Angka partisipasi dosen*       

 
* Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap PPI Madiun   
** TS = Tahun sekarang  

  
Penelitian secara spesifik juga harus menyebutkan tingkat kesiapan atau kematangan 

luaran yang dihasilkan. Kematangan luaran penelitian dapat mengacu pada Tingkat 

Kesiapan Teknologi (TKT) dengan skala 1-9 sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.8. 

Teknologi yang dimaksud sesuai dengan batasaan yang tercantum pada Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2002, yaitu cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan 

dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan 

nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan 

manusia. 

 

Tabel 2.8  Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 
 

TKT DEFINISI DESKRIPSI KESIAPAN 

1 Prinsip dasar 

dari suatu 

teknologi telah 

diteliti 

1. Telah  ditentukan  asumsi  dan  hukum  dasar  yang  akan  

digunakan  pada teknologi yang akan dikembangkan. 

2. Telah  dilakukan  studi  literature,  baik  teori  atau  empiris  dari  

penelitian terdahulu, tentang prinsip dasar teknologi yang akan 

dikembangkan 

3. Jika ada, hipotesis penelitian telah diformulasikan 

2 Konsep 

teknologi dan 

aplikasi telah 

di formulasikan 

1. Telah teridentifikasi peralatan dan sistem yang akan 

digunakan  

2. Telah teridentifikasi dari studi literatur (teoritis/empiris) bahwa 

teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk 

diterapkan. 

3. Telah teridentifikasi desain secara teoritis dan empiris. 

4. Telah   diketahui   elemen-elemen   dasar   dari   teknologi   yang   

akan dikembangkan. 

5. Telah dikuasai dan dipahami karakterisasi komponen teknologi 

yang akan dikembangkan. 

6. Telah diprediksi kinerja dari masing-masing elemen penyusun 

teknologi yang akan dikembangkan. 

7. Telah  dilakukan  analisis  awal  menunjukkan  bahwa  fungsi  

utama  yang dibutuhkan dapat bekerja dengan baik. 

8. Telah dibuat model dan dilakukan simulasi untuk menguji kebenaran 

prinsip dasar. 

9. Telah  dilakukan  penelitian  analitik  untuk  menguji  kebenaran  

prinsip dasarnya. 
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10. Telah  dilakukan  pengujian  bahwa komponen-komponen  teknologi 

yang akan dikembangkan, secara terpisah dapat bekerja dengan 

baik 

11. Telah dilakukan pengujian bahwa peralatan yang digunakan sudah 

valid dan reliabel. 

12. Telah diketahui tahapan eksperimen yang akan dilakukan. 

3 Konsep dan 

karakteristik 

penting dari 

suatu teknologi 

telah 

dibuktikan 

secara analitis 

dan 

eksperimental  

1. Telah dilakukan studi analitik mendukung prediksi kinerja elemen-

elemen Teknologi. 

2. Telah diidentifikasi dan diprediksi karakteri/sifat dan kapasitas 

unjuk kerja sistem dasar. 

3. Telah  dilakukan   percobaan   laboratorium  untuk   menguji  

kelayakan penerapan teknologi tersebut. 

4. Telah dilakukan pemodelan dan simulasi mendukung prediksi 

kemampuan elemen-elemen Teknologi.  

5. Telah dilakukan pengembangan teknologi tersebut dengan 

langkah awal menggunakan   model   matematik sangat   

dimungkinkan dan dapat disimulasikan. 

6. Telah dilakukan penelitian laboratorium untuk memprediksi 

kinerja tiap elemen Teknologi. 

7. Secara teoritis, empiris dan eksperimen telah diketahui komponen2 

sistem teknologi tsb dpt bekerja dgn baik. 

8. Telah  dilakukan  penelitian  di  laboratorium  dengan  

menggunakan  data dummy. 

9. Telah diperoleh hasil bahwa teknologi layak secara ilmiah (studi 

analitik, model / simulasi, eksperimen). 

4 Komponen 

teknologi telah 

divalidasi 

dalam 

lingkungan 

laboratorium 

1. Telah dilakukan test laboratorium komponen-komponen secara 

terpisah. 

2. Persyaratan  sistem  untuk  aplikasi  menurut  pengguna  telah  

diketahui. 

3. Hasil  percobaan  laboratorium  terhadap  setiap  komponen 

menunjukkan bahwa setiap komponen dapat beroperasi. 

4. Telah dilakukan percobaan fungsi utama teknologi dalam 

lingkungan yang relevan. 

5. Purwarupa teknologi skala laboratorium telah dibuat. 

6. Penelitian integrasi komponen telah dimulai. 

7. Proses  ‘kunci’  untuk  manufakturnya  telah  diidentifikasi  dan  

dikaji  di laboratorium. 

8. Integrasi  sistem teknologi dan rancang bangun  skala 

laboratorium  telah selesai (low fidelity). 

5 Komponen 

teknologi telah 

divalidasi 

dalam 

lingkungan 

yang relevan 

1. Persiapan produksi perangkat keras telah dilakukan. 

2. Telah  dilakukan  penelitian  pasar  (marketing  research)  dan  

penelitian laboratorium utk memilih proses fabrikasi. 

3. Purwarupa telah dibuat. 

4. Peralatan dan mesin pendukung telah diujicoba dalam 

laboratorium. 
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5. Integrasi sistem telah selesai dengan tingkat akurasi tinggi (high 

fidelity), siap diuji pada lingkungan nyata/simulasi. 

6. Telah dilakukan peningkatan akurasi (fidelity) sistem purwarupa. 

7. Telah dilakukan modifikasi kondisi laboratorium sehingga mirip 

dengan lingkungan yang sesungguhnya. 

8. Proses produksi telah dinilai (review) oleh bagian manufaktur. 

6 Model atau 

Purwarupa 

telah diuji 

dalam 

lingkungan 

yang relevan 

1. Kondisi lingkungan operasi sesungguhnya telah diketahui. 

2. Kebutuhan   investasi   untuk   peralatan   dan   proses   pabrikasi   

telah teridentifikasi. 

3. Machinary  and  System  (M  &  S)  untuk  kinerja  sistem  teknologi  

pada lingkungan operasi. 

4. Bagian manufaktur/ pabrikasi menyetujui dan menerima hasil 

pengujian laboratorium. 

5. Purwarupa telah teruji dengan akurasi/ fidelitas laboratorium yg 

tinggi pada simulasi lingkungan operasional (lingkungan 

sebenarnya). 

6. Hasil uji membuktikan layak secara teknis (engineering 

feasibility). 

7 Purwarupa 

telah diuji 

dalam 

lingkungan 

sebenarnya 

1. Peralatan, proses, metode dan desain teknik telah diidentifikasi. 

2. Proses dan prosedur fabrikasi peralatan mulai diujicobakan. 

3. Perlengkapan proses dan  peralatan  test /inspeksi  diujicobakan  di 

dalam lingkungan produksi. 

4. Draf gambar desain telah lengkap. 

5. Peralatan, proses, metode dan desain teknik telah dikembangkan 

dan mulai diujicobakan. 

6. Perhitungan perkiraan biaya telah divalidasi (design to cost). 

7. Proses fabrikasi secara umum telah dipahami dengan baik. 

8. Hampir semua fungsi dapat berjalan dalam lingkungan/kondisi 

operasi. 

9. Purwarupa lengkap telah didemonstrasikan pada simulasi  

lingkungan operasional. 

10. Purwarupa sistem telah teruji pada ujicoba lapangan. 

11. Siap untuk produksi awal (Low Rate Initial Production- LRIP). 

8 Sistem 

Teknologi telah 

lengkap dan 

memenuhi 

syarat 

(qualified) 

1. Bentuk, kesesuaian dan fungsi komponen kompatibel dengan sistem 

operasi.  

2. Mesin dan peralatan telah diuji dalam lingkungan produksi. 

3. Diagram akhir selesai dibuat. 

4. Proses fabrikasi diujicobakan pada skala percontohan (pilot-line atau 

LRIP). 

5. Uji proses fabrikasi menunjukkan hasil dan tingkat produktifitas 

yang dapat diterima. 

6. Uji seluruh fungsi dilakukan dalam simulasi lingkungan operasi. 

9 Teknologi 

benar- benar 

teruji/ terbukti 

1. Konsep operasional telah benar-benar dapat diterapkan. 

2. Perkiraan investasi teknologi sudah dibuat. 

3. Tidak ada perubahan desain yang signifikan. 
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melalui 

keberhasilan 

pengoperasian  

4. Teknologi telah teruji pada kondisi sebenarnya. 

5. Produktivitas telah stabil. 

6. Semua dokumentasi telah lengkap. 

7. Telah dilakukan estimasi harga produksi dibandingkan competitor. 

8. Teknologi kompetitor telah diketahui. 

 

2.6 Penilai internal (Peer Reviewer) Program Penelitian   
Penilai internal (Peer Reviewer) melakukan seleksi proposal sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan oleh P3M. Penilai internal (Peer Reviewer) harus memenuhi sejumlah 
persyaratan. Adapun persyaratan Penilai internal (Peer Reviewer) adalah:  
a. mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan 

sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai;  
b. berpendidikan minimal S2; 
c. mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli. mempunyai 

berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua 

peneliti pada penelitian kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian 

berskala internasional;   
d. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional 

terakreditasi sebagai “first author” atau “corresponding author”;  
e. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau 

seminar ilmiah nasional;  
f. diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang 

bereputasi, pengalaman dalam penulisan buku ajar dan memegang HKI; dan  
g. diutamakan berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan 

atau jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah.  
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BAB 3  
PENELITIAN FUNDAMENTAL 

 
3.1 Pendahuluan  

Kegiatan Penelitian Fundamental diarahkan untuk mendorong dosen melakukan 
penelitian dasar dalam rangka memperoleh modal ilmiah yang mungkin tidak berdampak 
secara ekonomi dalam jangka pendek. Hal ini merupakan perbedaan paling penting 
dibandingkan dengan penelitian terapan. 
Penelitian Fundamental dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) 
untuk mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang 
mendukung suatu proses teknologi, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian 
terapan. Termasuk dalam penelitian fundamental adalah pencarian metode atau teori 
baru.  

 
3.2 Tujuan  

Tujuan kegiatan Penelitian Fundamental adalah: 
a. mendorong dosen melakukan penelitian dasar yang bersifat temuan sehingga 

memperoleh invensi, baik metode atau teori baru yang belum pernah ada 

sebelumnya;   
b. memperoleh modal ilmiah yang dapat mendukung perkembangan penelitian terapan; 

dan   
c. meningkatkan kuantitas dan mutu publikasi ilmiah dosen.  

 
 
3.3  Luaran Penelitian  

Luaran wajib dari Penelitian Fundamental ini adalah publikasi dalam jurnal ilmiah dan 
atau jurnal ilmiah internasional. Adapun luaran tambahan yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah:  
a. produk iptek-sosbud (metode, blueprint, purwarupa, sistem, kebijakan, model, 

rekayasa sosial);  
b. HKI; dan atau  
c.   bahan ajar.  

 
 
3.4  Kriteria dan Pengusulan  

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Fundamental adalah: 
a. ketua tim peneliti adalah dosen sekurang-kurangnya berkualifikasi S-2. 
b. tim peneliti berjumlah maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota) dengan 

tugas dan peran setiap peneliti diuraikan secara jelas dan disetujui oleh yang 

bersangkutan, disertai bukti tanda tangan pada setiap biodata yang dilampirkan;   
c. anggota peneliti dapat berubah pada setiap tahun berikutnya sesuai dengan 

keperluan penelitian dan kompetensinya;  
d. jangka waktu penelitian adalah 1-3 tahun. 
e. usulan penelitian disampaikan ke P3M PPI Madiun. 

 
 
3.5 Sistematika Usulan Penelitian  

Usulan Penelitian Fundamental maksimum berjumlah 15 halaman (tidak termasuk 

halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan 

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

dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut. 
       
HALAMAN SAMPUL (Lampiran 3.1) 
 
HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 3.2) 
 
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 3.3) 
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DAFTAR ISI 
 
RINGKASAN (maksimum satu halaman)  
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang 
akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan 
secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. Cantumkan nama 
jurnal yang menjadi target. 
 
 
BAB 1. PENDAHULUAN  
Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi 

penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan yang ditargetkan (gejala atau kaidah, 

metode, teori, atau antisipasi) yang mempunyai kontribusi mendasar pada bidang ilmu 

dengan penekanan pada gagasan fundamental dan orisinal untuk mendukung 

pengembangan iptek. Buatlah rencana capaian tahunan seperti pada Tabel 3.1 sesuai 

dengan luaran iptek yang ditargetkan dan lamanya penelitian yang akan dilakukan. 
 
Tabel 3.1  Rencana Target Capaian Tahunan 

 

No Jenis Luaran  

Indikator Capaian  

TS(1) TS+1 TS+2 
 
 

1 Publikasi ilmiah(2) 

Internasional     

Nasional Terakreditasi     

Nasional Tidak Terakreditasi     

2 
Pemakalah dalam temu 
ilmiah(3) 

Internasional     

Nasional     

Lokal     

3 
Invited Speaker dalam temu 
ilmiah(4) 

Internasional     

Nasional     

Lokal     

4 Visiting Lecturer(5) 

Internasional     

Paten     

Paten sederhana     

Hak Cipta     

5 
Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI)(6) 

Merek dagang     

Rahasia dagang     

Desain Produk Industri     

Indikasi Geografis     

Perlindungan Varietas Tanaman     

Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu     

6 Teknologi Tepat Guna(7)     

7 Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial(8)     

8 Buku Ajar (ISBN)(9)     

9 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)(10)     

 
1) TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)  
 
2) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published  
3) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan   
4) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan   
5) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan   
6) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted  
7) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan   
8) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan   
9) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit   

10) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Bab 2 Tabel 2.7  

 
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  
Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, gunakan sumber pustaka acuan 
primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah 
dan paten. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah 
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dicapai dalam bentuk peta jalan (road map) penelitian secara utuh. 
 
 
BAB 3. METODE PENELITIAN  
Lengkapi dengan alur penelitian dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa 

yang akan dikerjakan dan yang sudah dilaksanakan dalam 1 atau 2 tahun dalam bentuk 

diagram tulang ikan (fishbone diagram). Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan 
pentahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dimana akan 

dilaksanakan, dan indikator capaian yang terukur. 
 
 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

4.1 Anggaran Biaya  
Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci dan dilampirkan dengan format seperti 
pada Lampiran B. Ringkasan anggaran biaya yang diajukan per tahun disusun mengikuti 
komponen sebagaimana dalam Tabel 3.2. 
 
 

Tabel 3.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Fundamental yang Diajukan 

Setiap Tahun 

 

No Jenis Pengeluaran 
Biaya Yang Diusulkan (Rp) 

Tahun ke 1 Tahun ke 2 Tahun ke 3 

1 Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, 

pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, 

honor operator, dan honor pembuat sistem (maksimum 

30% dan dibayarkan sesuai ketentuan) 

   

2 Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, 

surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan 

laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan laboratorium, 

langganan jurnal (maksimum 60%)  

   

3 seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-

konsumsi, perdiem/lumpsum, transport (maksimum 

40%) 

   

4 kebun percobaan, peralatan penunjang penelitian 

lainnya (maksimum 40%) Jumlah 
   

 

4.2 Jadwal Penelitian   
Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram batang (bar chart) untuk rencana penelitian 
yang diajukan dan sesuai dengan format pada Lampiran C. 
  
REFERENSI  
Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan 

urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 

disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi. 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
Lampiran 1.  Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran B).  
Lampiran 2. Dukungan sarana dan prasarana penelitian menjelaskan penunjang 

penelitian,yaitu sarana dan prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian 

ini dan ketersediananya di PPI Madiun pengusul. Apabila tidak tersedia, maka 

pengusul harus menjelaskan bagaimana cara mengatasinya.   
3.6 Sumber Dana Penelitian  
Sumber dana Penelitian Fundamental dapat berasal dari: 
Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dan Sumber Lain. 
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3.7 Seleksi Proposal  
Seleksi proposal penelitian fundamental dilakukan dalam dua tahapan, yaitu Evaluasi 

Dokumen dan pembahasan proposal yang dinyatakan lolos dalam Evaluasi Dokumen. 

Komponen penilaian Evaluasi Dokumen proposal menggunakan borang sebagaimana pada 

Lampiran 3.4. Adapun komponen penilaian pembahasan proposal menggunakan borang 

sebagaimana pada Lampiran 3.5. 
 
 
3.8 Pelaksanaan dan Pelaporan  
Setiap tahun peneliti menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi oleh penilai internal. 
Hasil monitoring dan evaluasi internal atas laporan kemajuan ini dilaporkan ke P3M PPI 
Madiun. Selanjutnya, penilai P3M PPI Madiun melakukan kunjungan lapangan (site visit) 
guna memverifikasi capaian berdasarkan bukti fisik (logbook dan luaran yang dijanjikan) 
dan mengases kelayakan untuk melanjutkan penelitian ke tahun berikutnya. Peneliti yang 
dinyatakan layak untuk melanjutkan kegiatan penelitian tahun berikutnya akan diumumkan 
melalui P3M PPI Madiun. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan 
kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. Setiap peneliti wajib 
melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut: 
 
a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian 

(memuat kegiatan secara umum, bukan logbook) terhitung sejak penandatanganan 
perjanjian penelitian. 

 
b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi untuk penilai internal dan eksternal dengan 

membuat laporan kemajuan yang telah disahkan.  
 
c. peneliti yang dinilai layak untuk melanjutkan penelitian harus membuat proposal tahun 

berikutnya dengan format mengikuti proposal tahun sebelumnya.  
 
d. Laporan Akhir Tahun berupa print out dan soft file yang telah disahkan  di berikan ke 

P3M PPI Madiun.  
 
e. mengompilasi  luaran  penelitian  pada  akhir pelaksanaan penelitian termasuk bukti 

luaran penelitian yang dihasilkan (publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, 
teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain); 

 
g. memberikan dokumen seminar hasil berupa artikel, poster dan profil penelitian. 
h. mengikuti seminar hasil penelitian setelah penelitian selesai sesuai perencanaan dan 

dilaporkan kepada P3M PPI Madiun.  
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Lampiran 3.1  Format Halaman Sampul Penelitian Fundamental 

 
 
 
 

USULAN 

 

PENELITIAN FUNDAMENTAL 
 
 
 
 
 

 

Logo PPI Madiun  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUDUL PENELITIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIM PENGUSUL 

 

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN 

 

Bulan dan Tahun 
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Lampiran 3.2  Format Halaman Pengesahan Proposal Penelitian Fundamental 
 

 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 PENELITIAN FUNDAMENTAL 

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 : …………………………………………………… 

c.  Alamat surel (e-mail) : …………………………………………………… 

Anggota Peneliti (2)  
a.  Nama Lengkap : …………………………………………………… 

b.  NIDN : …………………………………………………… 

c.  Alamat surel (e-mail) : …………………………………………………… 
Lama Penelitian Keseluruhan : ………… tahun 
Usulan Penelitian Tahun ke-  : …………………. 
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp  ……………. 
Biaya Penelitian 
- diusulkan ke P3M : Rp  ……………. 
- dana mandiri : Rp  ……………. 
- dana institusi lain : Rp  ……………. / in kind tuliskan: ........... 
 

 

 

Mengetahui:  Madiun,……………….……… 
Direktur  

Politeknik Perkeretaapian 
Indonesia Madiun 

 
 
 

AMIRULLOH 
Pembina Tk. 1 (IV/b) 

NIP. 19740730 199703 1 001 

 Kepala Pusat Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat  

PPI Madiun 
 
 
 

ADYA AGHASTYA, M.T 
Penata  (III/c) 

NIP.19871028 201402 1 003 
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Lampiran 3.3 Format Identitas dan Uraian Umum 
 

 
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 

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

2.  Tim Peneliti 
 

No Nama Jabatan 
Bidang 

Keahlian 
Instansi Asal 

Alokasi Waktu 
(jam/minggu) 

 
 
 

1 ………….. Ketua ………….. ………… ……………  

2 ………….. Anggota 1 ………….. ………… ……………  

3 ………….. Anggota 2 ………….. ………… ……………  

… ………….. ……. ………….. ………… ……………  

 
3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):   

……………………………………………………………………   
……………………………………………………………………   

4. Masa Pelaksanaan  
Mulai : bulan: ………………………. tahun: ………………… 
Berakhir : bulan: ………………………. tahun: ………………… 

5.  Usulan Biaya ke P3M 

Tahun ke-1 : Rp ............................................................ 

Tahun ke-2 : Rp ............................................................ 

Tahun ke-3 : Rp ............................................................ 
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan).................................  
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)  

……………………………………………………………………   
……………………………………………………………………   

8. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, atau antisipasi 
yang dikontribusikan pada bidang ilmu)  
……………………………………………………………………   
……………………………………………………………………   

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan 

pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)   
……………………………………………………………………   
……………………………………………………………………   

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional 
bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana 
publikasi)  
……………………………………………………………………   
……………………………………………………………………   

11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun 
rencana perolehan atau penyelesaiannya  
……………………………………………………………………   
…………………………………………………………………… 
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Lampiran 3.4 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Penelitian Fundamental 
 
 

EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL  
PENELITIAN FUNDAMENTAL 

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

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

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

Ketua Peneliti       

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

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

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

Anggota Peneliti : ........... Orang     

Lama Penelitian Keseluruhan : ........... Tahun     

Biaya Penelitian : Tahun ke- ……….     

a. Diusulkan ke P3M   :    

b. Direkomendasikan : Rp ......................  

c.  Biaya dari instansi lain : Rp ...................... / in kind tuliskan: ......................................   

         

 No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai  

   Masalah yang diteliti:      

  
1. 

a.  Kontribusi pada iptek-sosbud, 
15 

   
    b.  Tinjauan pustaka,    

   c.  Perumusan masalah.      

   Orientasi Penelitian:     

  2. a.  Makna Ilmiah,   30    

   b.  Orisinalitas dan kemutakhiran.     

   Metode Penelitian:     

  3. a. Pola pendekatan ilmiah,  15    

   b.  Kesesuaian metode.      

   Luaran Penelitian:     

  
4. 

a. Publikasi ilmiah, 
30 

   
  b. Teori/hipotesis baru,     

   c.  Metode baru dan nformasi/desain baru.     

   Kelayakan Sumber Daya:      

  
5. 

a. Peneliti,   
10 

   
  b. Peralatan,      

   c.   Rencana jadwal dan rencana biaya.     

     Jumlah  100    

 

Keterangan:  
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot 
× skor 

Komentar Penilai: 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

Penilai, 

 

  
Tanda tangan  

(Nama lengkap) 
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Lampiran 3.5 Borang Evaluasi Pembahasan Proposal Penelitian Fundamental 
 

 
EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL  

PENELITIAN FUNDAMENTAL 

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

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

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

Ketua Peneliti        

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

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

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

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

Lama Penelitian Keseluruhan : ........... tahun      

Biaya Penelitian : Tahun ke- ……….    

a. Diusulkan ke P3M :       

b. Direkomendasikan : Rp ......................       

c. Biaya dari instansi lain : Rp ......................  / in kind tuliskan: .....................................    
            

 
No Kriteria Penilaian 

Bobot 
(%) 

Skor Nilai 
 

  
  

  1. Kemampuan presentasi dan penguasaan materi  10    

   Masalah yang diteliti:      

  

2. 

a.  Kontribusi pada iptek-sosbud  

20 

   

  b. Tinjauan pustaka     

   c. Perumusan masalah      

   Metode Penelitian:        

   a. Makna ilmiah        

  3. b. Orisinalitas    30    

   c. Kemutakhiran        

   d.  Pola pendekatan dan kesesuaian metode      

   Potensi Tercapainya Luaran Penelitian:      

   a. Publikasi ilmiah    

30 

   

  4. b. Teori/hipotesis baru     

   c. Metode baru      

   d. Informasi/desain baru      

   Kelayakan Sumber Daya:      

   a.  Rekam jejak tim penelitiSarana dan       

  5. b. Prasarana    10    

   c. Rencana jadwal penelitian       

   d. Rencana biaya        

    Jumlah   100    

 

Keterangan:  
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot 
× skor 
Komentar Penilai: 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

Penilai, 

 

  
Tanda tangan 

 (Nama lengkap) 
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Lampiran 3.6 Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian Fundamental 
 

 
MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN  

PENELITIAN FUNDAMENTAL 
 

Judul Penelitian    :  
Nama Ketua Penelitian   :  
Tahun Pelaksanaan Penelitian  : Tahun ke-....dari rencana ....tahun  
Biaya yang di usulkan P3M   : Rp 
Biaya yang disetujui P3M   : Rp 
 

No Komponen Penilaian Keterangan 
Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

1 Publikasi ilmiah / jurnal 
tidak ada draf submitted accepted published 

50   
     

 

2 
Sebagai pemakalah dalam 
temu ilmiah lokal / 

nasional 

tidak ada draf terdaftar sudah dilaksanakan  

20 
  

    

 
3 

 
Bahan ajar 

tidak ada draf 
diproses 
penerbit 

(editing) 

sudah terbit 
 

20 

  

    

 
4 

TTG, 
produk/model/purwarupa / 
desain/ karya seni/ 

rekayasa sosial 

tidak ada draf produk penerapan  
10 

  
    

 Jumlah 100   

 

 

Komentar Penilai: 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

Penilai,  
Tanda tangan 

 (Nama lengkap) 

Keterangan: 
 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik).   

Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan capaian pada saat 
monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor 
dapat menggunakan ketentuan berikut.   
1. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = published/accepted, 6 = reviewed, 5 = submitted, 3 = draf, 2 = 

tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap published/accepted).  
2. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = 

draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temu ilmiah 
internasional).  

3. HKI: Skor 7 = granted/terdaftar, 6 = draf, 5= tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap 
granted/terdaftar).  

4. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial : Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = 

draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).  

5. Buku Ajar : Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan 

sampai pada tahap sudah terbit). 
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Lampiran 3.7 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Lanjutan Penelitian Fundamental 
 

 
EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL LANJUTAN  

PENELITIAN FUNDAMENTAL 

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

    : ........................................................................  

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

Ketua Peneliti        

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

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

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

Jumlah Anggota Peneliti : .......... Orang    

Tahun Pelaksanaan Penelitian : Tahun ke- …..  dari rencana ….. tahun  

Biaya diusulkan ke P3M : Rp ................................       

Biaya yang direkomendasikan : Rp ................................       

Biaya keseluruhan yang diusulkan : Rp ................................       
           

 

No Kriteria Penilaian 
Bobot 
(%) 

Skor Nilai 
 

 
 

  Masalah yang diteliti:        

 

1. 

  a.  Kontribusi pada iptek-sosbud  15     

 b.  Tinjauan pustaka        

  c.  Perumusan masalah        

  Orientasi Penelitian:        

 2. a.  Makna Ilmiah   30     

  
b.  Orisinalitas dan 
kemutakhiran        

  Metode Penelitian:        

 3. a. Pola pendekatan ilmiah   15     

  b.  Kesesuaian metode        

  Luaran Penelitian:        

 
4. 

a. Publikasi ilmiah   30     
 

b.  Teori/hipotesis baru 
       

         

  c.  Metode baru dan informasi/desain baru       

  Kelayakan Sumber Daya:        

 
5. 

a. Peneliti   10     
 

b.  Peralatan 
       

         

  c.  Rencana jadwal dan rencana biaya       

  Jumlah 100     

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

Nilai = bobot × skor        
 

Komentar Penilai: 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

Penilai,  
Tanda tangan 

 (Nama lengkap) 
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Lampiran 3.8  Borang Penilaian Seminar Hasil Penelitian Fundamental 
 

PENILAIAN SEMINAR HASIL  
PENELITIAN FUNDAMENTAL 

 

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

Ketua Peneliti : ................................................................................ 

NIDN  : ...............................  

Jangka Waktu Penelitian : ....................... Tahun    

Biaya Keseluruhan dari P3M : Rp  ...................     

      

No Kriteria Penilaian  Bobot Skor Nilai 
  

1 Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian 30   

 Fundamental (scientific oriented)     
     

2 Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana* 30   

3 Tingkat pemanfaatan hasil penelitian:  25   

 a. Peningkatan kapasitas PPI Madiun     

 b. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan    

 c. Kontribusi pada iptek      

4 Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil 15   

 Jumlah  100   

Keterangan:  
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot 
× skor 
Komentar Penilai: 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

Penilai,  
Tanda tangan 

 (Nama lengkap) 
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Lampiran 3.9 Borang Penilaian Poster Penelitian Fundamental 
 

PENILAIAN POSTER  
PENELITIAN FUNDAMENTAL 

 

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

   

Ketua Peneliti    : ............................................................................................ 

NIDN     : ............................................................................................ 

Jangka Waktu Penelitian : .......................Tahun    

Biaya Keseluruhan dari P3M : Rp ...........................     

      

No Kriteria Penilaian  Bobot Skor Nilai 

1 Substansi (tujuan, metode, hasil)  40   

2 Kejelasan Informasi:   30   

 - Terbaca (visible)      

 - Terstruktur (structured)     

3 Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian) 30   

 Jumlah  100   

 

Keterangan:  
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot 
× skor 
Komentar Penilai: 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai,  
Tanda tangan 

 (Nama lengkap) 
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BAB 4  
PENELITIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI DAN  

PUBLIKASI INTERNASIONAL 
 
 
4.1 Pendahuluan  

Dalam era globalisasi sekarang ini, seorang peneliti selain dituntut dapat melakukan 

kerja sama penelitian dengan peneliti lainnya di dalam negeri, juga diharapkan mampu 

melakukan kolaborasi dengan para peneliti di luar negeri. Hal ini dipandang perlu 

mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga 

melalui kerja sama dengan pihak luar negeri diharapkan para peneliti Indonesia mampu 

meningkatkan mutu penelitian dan jumlah publikasi hasil penelitiannya di jurnal ilmiah 

internasional bereputasi. 
   
4.2 Tujuan  

Tujuan program penelitian Kerja sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional adalah: 
a. memperluas jejaring (network) penelitian dari para peneliti PPI Madiun dengan 

mitranya dan sesama ilmuwan sebidang di luar negeri sehingga akan tercipta 

pemanfaatan sumber daya dan sarana bersama antar-lembaga secara 

berkesinambungan;   
b. meningkatkan kemampuan para peneliti di PPI Madiun untuk bekerja sama dengan 

lembaga mitra di luar negeri;  
c. meningkatkan pengakuan internasional (international recognition) bagi penelitian yang 

dilakukan;  
d. meningkatkan mutu penelitian dan jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah 

internasional bereputasi;  
e. meningkatkan citation index para peneliti PPI Madiun;  
f. meningkatkan mutu dan kompetensi para dosen di PPI Madiun; dan   
g. memfasilitasi para dosen PPI Madiun yang sedang atau akan melaksanakan kerja 

sama penelitian dengan lembaga mitra di luar negeri khususnya dengan negara-
negara maju. 

 
4.3 Luaran Penelitian  

Luaran wajib penelitian ini adalah publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi 

sekurang-kurangnya satu judul per tahun. Adapun luaran tambahan penelitian ini 

adalah: 

a. terciptanya jejaring (network) penelitian antara dengan peneliti di PPI 
Madiun/lembaga penelitian di luar negeri;  

b. invensi frontier bagi para peneliti PPI Madiun yang kepemilikannya mengacu pada 
konvensi internasional; dan  

c. HKI, buku/bahan ajar, teknologi tepat guna, dan lainnya.  
 

 
4.4 Kriteria dan Pengusulan  

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Kerja sama Luar Negeri dan 
Publikasi Internasional adalah: 
a. ketua peneliti dan salah satu anggotanya adalah dosen tetap di PPI Madiun dengan 

pendidikan S2. 
b. jumlah tim peneliti dari pihak PPI Madiun maksimum tiga orang;  
c. proposal penelitian harus ditulis dalam bahasa Inggris;  
d. ketua peneliti memiliki kemampuan bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan;  
e. ketua peneliti mempunyai rekam jejak penelitian memadai yang ditunjukkan dalam 

biodatanya;  
f. mempunyai MoU dengan mitra di luar negeri yang sah, masih berlaku, dan telah 

disepakati serta ditanda tangani secara institusi (bukan MoU antar-individu peneliti), 
atau di bawah payung kerja sama bilateral pihak luar negeri;   
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g. penelitian bersifat multitahun, maksimum tiga tahun dengan peta jalan yang jelas;   
h. mempunyai surat perjanjian pelaksanaan kerja sama penelitian dari ketua tim mitra 

luar negeri (letter of agreement for research collaboration, LoA) yang 
menggambarkan segi kesetaraan/timbal balik;  

i. mematuhi segi legal yang terkait dengan material yang akan dibawa ke luar negeri 
(material transfer agreement); 

j. ada pembagian yang jelas bagian kegiatan mana yang dilakukan di Indonesia dan 
bagian mana yang akan dilakukan di tempat peneliti mitra yang menggambarkan segi 
kesetaraan/timbal balik;   

n. proposal penelitian disusun bersama antara peneliti PPI Madiun dan peneliti mitra;   
o. Mekanisme dan tata cara pendanaan diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan 

Penugasan Penelitian;   
p. PPI Madiun melalui P3M dapat menetapkan kebijakan lain sesuai dengan urgensi 

penelitian; dan  
q. Usulan penelitian dokumen cetak diarsipkan di P3M PPI Madiun.  

 
 
4.5 Sistematika Usulan Penelitian  

Usulan Penelitian Kerja sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional maksimum 
berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan 
lampiran), yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 
1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika 
dengan urutan sebagai berikut. 
  

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 4.1) 
 
HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 4.2) 
 
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 4.3) 
 
DAFTAR ISI 
 
RINGKASAN (Maksimum satu halaman)  
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang 

akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan 

secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan segi 

kesetaraan/timbal balik, termasuk kegiatan yang akan dilakukan di dalam dan di luar negeri. 

Cantumkan nama jurnal yang akan menjadi target. Ringkasan ditulis dengan jarak baris satu 

spasi. 
 
BAB 1. PENDAHULUAN  
Pendahuluan memuat latar belakang dipaparkan permasalahan yang akan diatasi, urgensi 

serta rasional dan potensi kontribusi tim peneliti dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

Rekam jejak kerja sama penelitian, kerja sama penelitian yang sudah berlangsung selama 

ini dan hasilnya (bila sudah ada) serta peta jalan penelitian kerja sama tersebut secara garis 

besar. Tujuan khusus penelitian, dan urgensi (keutamaan) penelitian serta potensi hasil 

yang bisa didapat hingga akhir masa penelitian. Perlu justifikasi tentang pentingnya 

melakukan sebagian penelitian di mitra luar negeri. Dalam pendahuluan harus disampaikan 

target luaran yang akan dicapai setiap tahunnya terutama rencana publikasi dan seminar 

internasional, serta luaran lainnya yang relevan. Buatlah rencana capaian tahunan seperti 

pada Tabel 4.1 sesuai dengan luaran yang ditargetkan dan lamanya penelitian yang akan 

dilakukan.Tabel 4.1   

 
 
Rencana Target Capaian Tahunan 
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Tabel 4.1  Rencana Target Capaian Tahunan 
 

No Jenis Luaran  

Indikator Capaian  

TS(1) TS+1 TS+2 
 
 

1 Publikasi ilmiah(2) 

Internasional     

Nasional Terakreditasi     

     

2 
Pemakalah dalam temu 
ilmiah(3) 

Internasional     

Nasional     

     

3 
Invited Speaker dalam temu 
ilmiah(4) 

Internasional     

Nasional     

     

4 Visiting Lecturer(5) 

Internasional     

Paten     

Paten sederhana     

Hak Cipta     

5 
Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI)(6) 

Merek dagang     

Rahasia dagang     

Desain Produk Industri     

Indikasi Geografis     

Perlindungan Varietas Tanaman     

Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu     

6 Teknologi Tepat Guna(7)     

7 Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial(8)     

8 Buku Ajar (ISBN)(9)     

9 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)(10)     

 
1) TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)  
 
2) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published  
3) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan   
4) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan   
5) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan   
6) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted  
7) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan   
8) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan   
9) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit   

10) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Bab 2 Tabel 2.7  

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  
Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, hasil yang sudah dicapai, studi 

pendahuluan yang sudah dilaksanakan terkait dengan usulan penelitian yang diajukan 
dalam bentuk peta jalan (road map) penelitian secara utuh serta kontribusi yang akan 

dihasilkan dari penelitian ini. Gunakan sumber pustaka acuan primer yang relevan dan 

terkini dengan mengutamakan hasil penelitian dari jurnal ilmiah. 
 
 
BAB 3. METODE PENELITIAN  
Metode penelitian harus dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa 
yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan secara multitahun dalam bentuk 
diagram tulang ikan (fishbone diagram). Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan 
pentahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dimana akan 

dilaksanakan, dan indikator capaian yang terukur. Jelaskan bagian-bagian penelitian yang 
akan dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri. 
 
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN  
4.1 Anggaran Biaya  

Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan format pada 
Lampiran B. Adapun ringkasan anggaran biaya disusun seperti pada Tabel 4.2 dengan 
komponen sebagai berikut. 
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Tabel 4.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian KLN yang Diajukan Setiap 

Tahun 

No Jenis Pengeluaran 
Biaya Yang Diusulkan (Rp) 

Tahun ke 1 Tahun ke 2 Tahun ke 3 

1 Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, pengumpul 

data, pengolah data, penganalisis data, honor operator, dan honor 

pembuat sistem (maksimum 30% dan dibayarkan sesuai 

ketentuan) 

   

2 Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, surat 

menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, 

publikasi, pulsa, internet, bahan laboratorium, langganan jurnal 

(maksimum 60%)  

   

3 seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-konsumsi, 

perdiem/lumpsum, transport (maksimum 40%) 

   

4 kebun percobaan, peralatan penunjang penelitian lainnya 

(maksimum 40%) Jumlah 

   

 

Usulan dana tidak mencakup biaya hidup selama di luar negeri untuk peneliti PPI Madiun 

yang melaksanakan penelitiannya di institusi mitra luar negeri. Apabila diperlukan dapat 

dialokasikan biaya akomodasi lokal bagi peneliti mitra selama berada di Indonesia. 

 
 
4.2 Jadwal Penelitian  

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram batang (bar chart) untuk rencana 
penelitian yang diajukan dan sesuai dengan format pada Lampiran C. 

  
REFERENSI  
Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan 
urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 
disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi. 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
Lampiran 1.   Justifikasi Anggaran Penelitian. (Lampiran B) 
Lampiran 2. Dukungan sarana dan prasarana penelitian penunjang penelitian,yaitu 

prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian ini dan ketersediannya di 
perguruan tinggi pengusul. Apabila tidak tersedia, maka jelaskan bagaimana 
cara mengatasinya.  

Lampiran 3.  Surat pernyataan/persetujuan pelaksanaan kerja sama penelitian dari ketua 

tim mitra luar negeri (Letter of agreement/LOA for research collaboration) 

(Format lampiran bebas sesuai dengan kesepakatan dengan pihak mitra di 

luar negeri). 
 
 
 
4.6 Sumber Dana Penelitian  
Sumber dana Penelitian Kerja sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional dapat berasal 
dari: PPI Madiun, dan dana kerja sama dengan mitra luar negeri.  
 
 
4.7 Seleksi Proposal  
Seleksi proposal Penelitian Kerja sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional dilakukan 
dalam dua tahapan, yaitu Evaluasi Dokumen dan pembahasan untuk proposal yang 
dinyatakan lolos tahap Evaluasi Dokumen. Komponen penilaian Evaluasi Dokumen proposal 
menggunakan borang sebagaimana pada Lampiran 4.4. Komponen penilaian pembahasan 
proposal menggunakan borang sebagaimana pada Lampiran 4.5. 
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4.8 Pelaksanaan dan Pelaporan  
Setiap tahun peneliti menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi oleh penilai internal 

(peer reviewer). Hasil pemantauan dan evaluasi internal atas laporan kemajuan ini 

dilaporkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Selanjutnya, P3M melakukan kunjungan 

lapangan (site visit) guna memverifikasi capaian berdasarkan bukti fisik (logbook dan luaran 

yang dijanjikan) dan mengases kelayakan untuk melanjutkan penelitan ke tahun berikutnya. 

Peneliti yang dinyatakan layak untuk melanjutkan kegiatan penelitian tahun berikutnya akan 

diumumkan dan proposal lanjutan. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti 

melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. Setiap 

peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut: 
 
a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian 

(memuat kegiatan secara umum, bukan logbook) terhitung sejak penandatanganan 

perjanjian penelitian.   
b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi oleh penilai internal dan eksternal dengan 

membuat laporan kemajuan yang telah disahkan.   
c. Memberikan dokumen cetak Laporan Akhir Tahun yang telah disahkan ke P3M.  
d. mengompilasi luaran penelitian pada akhir pelaksanaan penelitian melalui termasuk 

bukti luaran penelitian yang dihasilkan (publikasi ilmiah, HKI, makalah yang 
diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain);   

e. Memberikan dokumen cetak seminar hasil berupa artikel, poster dan profil penelitian; 
dan   

f. mengikuti seminar hasil penelitian setelah penelitian selesai sesuai perencanaan dan 

dilaporkan ke P3M.  
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Lampiran 4.1 Format Halaman Sampul Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan 

Publikasi Internasional 

 

 
 

RESEARCH PROPOSAL 
INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION 

AND SCIENTIFIC PUBLICATION 
 
 
 

 

 

 

Logo PPI Madiun  
 
 
 
 
 

 
 
 

RESEARCH TITLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESEARCH TEAM 

 

(Name of Principal and Member of Researchers, Academic Title, and NIDN) 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN 

 

Bulan dan Tahun 
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Lampiran 4.2  Format Halaman Pengesahan Proposal Penelitian Kerja Sama Luar 
Negeri dan Publikasi Internasional 

 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 

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

 …………………………………………………… 

Kode/Nama Rumpun 

Ilmu : …………… / …..…..……………….…………… 

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 : …………………………………………………… 

Anggota Peneliti (2)  
a.  Nama Lengkap : …………………………………………………… 

b.  NIDN : …………………………………………………… 
Lama Penelitian Keseluruhan : ………… tahun 
Usulan Penelitian Tahun ke-  : …………………. 
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp  ……………. 
Biaya Penelitian 
- diusulkan ke P3M : Rp  ……………. 
- dana mandiri : Rp  ……………. 
- dana institusi lain : Rp  ……………. / in kind tuliskan: ........... 
 

 

 

 

Mengetahui:  Madiun, ……………….……… 
Direktur  

Politeknik Perkeretaapian 
Indonesia Madiun 

 
 
 

AMIRULLOH 
Pembina Tk. 1 (IV/b) 

NIP. 19740730 199703 1 001 

 Kepala Pusat Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat  

PPI Madiun 
 
 
 

ADYA AGHASTYA, M.T 
Penata  (III/c) 

NIP.19871028 201402 1 003 
 

 

 

Lampiran 4.3 Format Identitas dan Uraian Umum 
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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 

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

2.  Tim Peneliti 
 

No Nama Jabatan 
Bidang 

Keahlian 
Instansi Asal 

Alokasi Waktu 
(jam/minggu) 

 
 
 

1 ………….. Ketua ………….. ………… ……………  

2 ………….. Anggota 1 ………….. ………… ……………  

3 ………….. Anggota 2 ………….. ………… ……………  

… ………….. ……. ………….. ………… ……………  

 
3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):   

……………………………………………………………………   
……………………………………………………………………   

4. Masa Pelaksanaan  
Mulai : bulan: ………………………. tahun: ………………… 
Berakhir : bulan: ………………………. tahun: ………………… 

5.  Usulan Biaya P3M Madiun 

Tahun ke-1 : Rp ............................................................ 

Tahun ke-2 : Rp ............................................................ 

Tahun ke-3 : Rp ............................................................ 
6.   Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan)..............................  
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)  

……………………………………………………………………   
……………………………………………………………………   

8. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, atau 
antisipasi yang dikontribusikan pada bidang ilmu)  
……………………………………………………………………   
……………………………………………………………………   

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan 

pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)   
……………………………………………………………………   
……………………………………………………………………   

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional 
bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana 
publikasi)  
……………………………………………………………………   
……………………………………………………………………   

11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun 
rencana perolehan atau penyelesaiannya  

……………………………………………………………………   
…………………………………………………………………… 
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Lampiran 4.4 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Penelitian Kerja Sama Luar Negeri 
dan Publikasi Internasional 
 

 
EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL  

Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 

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

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

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

Ketua Peneliti       

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

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

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

Ketua Tim Mitra : ........................................................................  

Institusi mitra : ........................................................................  

Lama Penelitian Keseluruhan : ........... Tahun     

Biaya Penelitian : Tahun ke- ……….     

a. Diusulkan ke P3M 
           
:    

b. Direkomendasikan : Rp ......................      

c.  Biaya dari instansi lain : Rp ......................               / in kind tuliskan: ......................................  

         

 No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai  

   

Relevansi Penelitian (urgensi, kedalaman materi) 

    

  
1. 25 

   
     

       

   
Kualitas Penelitian (orisinalitas, ketepatan metode, 
kepustakaan, luaran/dampak) 

    

  2. 25    

       

   

Kerja sama (strategis, internasionalisasi) 

    

  3. 25    

       

   

Kelayakan (persyaratan administrasi, rekam jejak 
peneliti Indonesia dan mitra kerja sama, anggaran) 

    

  
4. 

25    
     

       

     Jumlah  100    

 

Keterangan:  
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot 
× skor 
Komentar Penilai: 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

Penilai, 

 

 

Tanda tangan 

 (Nama lengkap) 
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Lampiran 4.5 Borang Evaluasi Pembahasan Proposal Penelitian Kerja Sama Luar 
Negeri dan Publikasi Internasional 

 
 

EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL  
Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 

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

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

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

Ketua Peneliti        

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

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

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

Ketua Tim Mitra : .............................................................................................  

Institusi Mitra : .........................................................................  

Lama Penelitian Keseluruhan : ........... tahun      

Biaya Penelitian : Tahun ke- ……….    

a. Diusulkan ke P3M :       

b. Direkomendasikan : Rp ......................       

c. Biaya dari instansi lain : Rp ......................  / in kind tuliskan: .....................................    
            

 
No Kriteria Penilaian 

Bobot 
(%) 

Skor Nilai 
 

  
  

  1. 
Kemampuan presentasi dan penguasaan 
substansif penelitian  10    

   
Mutu penelitian (orisinalitas, 
ketepatan metode, kepustakaan, 
luaran publikasi/dampak) 

     

  
2. 

 
20 

   
      

        

   

Urgensi dan mekanisme kerja sama 
penelitian, strategis, internasionalisasi, 
segi kesetaraan/timbal balik 

     

        

  3.  25    

        

        

   

Peluang keberlanjutan program 
kerja sama penelitian 

     

    

20 

   

  4.     

        

        

   
Komitmen dan kelayakan (rekam jejak 
peneliti Indonesia dan mitra kerja 
sama, perluasan jejaring, anggaran, 
persyaratan administrasi) 

     

        

  5.  25    

        

        

    Jumlah   100    

Keterangan:  
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot 
× skor 
Komentar Penilai: 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

Penilai,  
 

Tanda tangan 

 (Nama lengkap) 
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Lampiran 4.6 Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian Kerja Sama Luar 
Negeri dan Publikasi Internasional 

 
MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN  

Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 
 

Judul Penelitian    :  
Nama Ketua Penelitian   :  
NIDN    :  
Instansi Mitra Luar Negeri     : 
Tahun Pelaksanaan Penelitian  : Tahun ke-....dari rencana ....tahun  
Biaya yang di usulkan P3M   : Rp 
Biaya yang disetujui P3M   : Rp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar Penilai: 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai,  
Tanda tangan 

 (Nama lengkap) 

Keterangan: 
 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik).   

Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan capaian pada saat 
monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor 
dapat menggunakan ketentuan berikut.   
a. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = published/accepted, 6 = reviewed, 5 = submitted, 3 = draf, 2 = 

tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap published/accepted).  
b. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = 

draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temu ilmiah 
internasional).  

c. HKI: Skor 7 = granted/terdaftar, 6 = draf, 5= tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap 
granted/terdaftar).  

d. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial : Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = 

draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).  

e. Buku Ajar : Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan 

sampai pada tahap sudah terbit). 
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Lampiran4.7 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Lanjutan Penelitian Kerja Sama Luar 
Negeri dan Publikasi Internasional 

 
EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL LANJUTAN  

PENELITIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL 

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

    : ........................................................................  

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

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

Ketua Peneliti        

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

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

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

Ketua Tim Mitra : ...................................................................  

Institusi Mitra : ...................................................................  

Tahun Pelaksanaan Penelitian : Tahun ke- …..  dari rencana ….. tahun  

Biaya diusulkan ke P3M : Rp ................................  

Biaya yang direkomendasikan : Rp ................................  

Biaya dari Mitra : Rp ................................  
 

No  Kriteria Penilaian 
Bobot (%) Skor Nilai 

   

 1 Relevansi Penelitian (urgensi, kedalaman materi) 25   
      

2 
Kualitas Penelitian (orisinalitas, ketepatan metode, 
kepustakaan, luaran/dampak) 

25 
  

 3 Kerja sama (strategis, internasionalisasi) 25   
      

 
4 

Kelayakan (persyaratan administrasi, rekam jejak 

25 
  

 
peneliti Indonesia dan mitra kerja sama, anggaran) 

  
     

   Jumlah  100   
      

Keterangan:      
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat 
baik)  
Nilai = bobot × skor      
Komentar Penilai:   
 
 
 
 
  

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 
 
 
Tanda tangan 
(Nama lengkap) 
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Lampiran 4.8  Borang Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 
 

PENILAIAN SEMINAR HASIL  
PENELITIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL 

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

Ketua Peneliti : ................................................................................ 

NIDN  : ................................................................................ 

Institusi Mitra : ...............................................................................  

Jangka Waktu Penelitian : ....................... Tahun    

Biaya Keseluruhan dari P3M : Rp  ...................     

No  Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai 

1  Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian 20   

2  Realisasi publikasi pada jurnal internasional* 40   

3  Realisasi luaran lainnya* :  20   

  a. Buku ajar     

  b. Teknologi tepat guna, rumusan kebijakan, publik, model    

  pembelajaran/pemberdayaan masyarakat, rekayasa sosial-    

  ekonomi     

  c. Prosiding seminar internasional    

  d. HKI     

4  Kualitas dan komitmen mitra kerja sama : 10   

  a. Realisasi pendanaan     

  b. Transfer ilmu pengetahuan / teknologi    

  c. Keberlanjutan kerja sama     

5  Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil 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) Nilai = bobot × skor 
Komentar Penilai:    

Kota, tanggal-bulan-tahun  

Penilai, 

 
Tanda tangan 

 (Nama lengkap) 
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Lampiran 4.9 Borang Penilaian Poster Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan 
Publikasi Internasional 
 

PENILAIAN POSTER  
Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 

 

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

   

Ketua Peneliti : .......................................................................................... 

NIDN  : .......................................................................................... 

Jangka Waktu Penelitian : .......................Tahun    

Biaya Keseluruhan dari P3M : Rp ...........................     

      

No Kriteria Penilaian  Bobot Skor Nilai 

1 Substansi (tujuan, metode, hasil)  40   

2 Kejelasan Informasi:   30   

 - Terbaca (visible)      

 - Terstruktur (structured)     

3 Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian) 30   

 Jumlah  100   

 

Keterangan:  
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot 
× skor 
Komentar Penilai: 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

Penilai,  
Tanda tangan 

 (Nama lengkap) 
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BAB 5 
PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI 

 
5.1 Pendahuluan 

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 
dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas tridarmanya. 
Dosen yang melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat harus 
konsisten dengan bidang ilmu dan atau mata kuliah yang diampu dan 
pengembangannya sekaligus menjadi tanggung jawabnya. 
Dengan Penelitian Berbasis Kompetensi ini, diharapkan dosen lebih leluasa 
memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan tridharma. 
Secara lebih khusus, dengan penelitian ini diharapkan dosen selalu konsisten menekuni 
bidang ilmunya kususnya di bidang perkeretaapian, sehingga program penelitiannya 
tuntas dan menjadi peneliti terbaik di bidangnya. 

 
5.2 Tujuan 

Program Penelitian Berbasis Kompetensi bertujuan: 
a. meningkatkan kompetensi dosen dalam penelitian yang sesuai dengan bidang 

ilmunya;  
b. memberikan keleluasaan kepada dosen dalam menekuni bidang ilmunya secara 

konsiten sehingga penelitiannya tuntas dan menjadi terbaik di bidangnya; dan  
c. memudahkan pemerintah mengidentifikasi dan memetakan kompetensi dosen/peneliti 

di Indonesia.  
 

5.3 Luaran Penelitian 
Program Penelitian Berbasis Kompetensi wajib menghasilkan luaran berupa: 
a. publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan atau di jurnal nasional  

sekurang-kurangnya satu artikel per tahun; dan  
 
Selain itu, Penelitian Berbasis Kompetensi diharapkan dapat menghasilkan luaran 

berupa: 
a. HKI;  
b. teknologi tepat guna;  
c. pengakuan dari peers-nya sebagai narasumber di bidangnya (berupa undangan 

sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau sebagai dosen/peneliti tamu), atau 
meraih penghargaan (award) dari pemerintah atau asosiasi; dan  

d. terbangun jejaring kerja sama antar peneliti dan antar lembaga.  
 
5.4 Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Berbasis Kompetensi adalah: 
a. dosen diberi kebebasan memilih topik berdasarkan peta jalan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang menjadi kompetensinya;  
b. jangka waktu penelitian 2–3 tahun dan luarannya dievaluasi setiap tahun;  
c. ketua peneliti mempunyai pendidikan S-2 dengan pengalaman penelitian pada bidang 

kompetensinya. 
d. tim peneliti dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh anggota sesuai dengan 

keperluannya.  
e. ketua peneliti harus memiliki rencana kegiatan penelitian sesuai dengan 

kompetensinya, berikut target waktu, strategi pencapaian target, dan luaran dari 
setiap kegiatan (peta jalan penelitian);  

f. jangka waktu penelitian adalah 2-3 tahunn 
g. usulan penelitian berupa dokumen cetak diberikan ke P3M. 

 
 
5.5 Sistematika Usulan Penelitian 

Usulan Penelitian Berbasis Kompetensi maksimum berjumlah 20 halaman (tidak 
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termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis 
menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali 
ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan 
sebagai berikut. 

 
HALAMAN SAMPUL (Lampiran 5.1) 
 
HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 5.2) 
 
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 5.3) 
 
DAFTAR ISI 
 
RINGKASAN (maksimum satu halaman) 
 
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang 
akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan 
secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan, ditulis dengan jarak 
satu spasi. 
 
BAB 1. PENDAHULUAN 
 
Uraikan latar belakang termasuk peta jalan kegiatan, tujuan, dan penerapan hasil kegiatan. 

Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya pada ilmu 

pengetahuan. Buatlah rencana capaian tahunan seperti pada Tabel 5.1 sesuai luaran yang 

ditargetkan dan lamanya penelitian yang akan dilakukan. 

Tabel 5.1  Rencana Target Capaian Tahunan 

 

No Jenis Luaran  

Indikator Capaian  

TS(1) TS+1 TS+2 
 
 

1 Publikasi ilmiah(2) 

Internasional     

Nasional Terakreditasi     

Nasional Tidak Terakreditasi     

2 
Pemakalah dalam temu 
ilmiah(3) 

Internasional     

Nasional     

Lokal     

3 
Invited Speaker dalam temu 
ilmiah(4) 

Internasional     

Nasional     

Lokal     

4 Visiting Lecturer(5) 

Internasional     

Paten     

Paten sederhana     

Hak Cipta     

5 
Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI)(6) 

Merek dagang     

Rahasia dagang     

Desain Produk Industri     

Indikasi Geografis     

Perlindungan Varietas Tanaman     
Perlindungan Topografi Sirkuit 
Terpadu     

6 Teknologi Tepat Guna(7)     

7 Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial(8)     

8 Buku Ajar (ISBN)(9)     

9 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)(10)     

 
11) TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)  
 
12) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published  
13) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan   
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14) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan   
15) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan   
16) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted  
17) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan   
18) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan   
19) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit   

20) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Bab 2 Tabel 2.7  

 
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  
Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, gunakan sumber pustaka acuan 
primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah 
dan paten. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah 
dicapai dalam bentuk peta jalan (road map) penelitian secara utuh. 
 
 
BAB 3. METODE PENELITIAN  
Lengkapi dengan alur penelitian dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa 
yang akan dikerjakan dan yang sudah dilaksanakan dalam 1 atau 2 tahun dalam bentuk 

diagram tulang ikan (fishbone diagram). Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan 

pentahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dimana akan 
dilaksanakan, dan indikator capaian yang terukur. 
 
 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

4.1 Anggaran Biaya  
Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci dan dilampirkan dengan format seperti 
pada Lampiran B. Ringkasan anggaran biaya yang diajukan per tahun disusun mengikuti 
komponen sebagaimana dalam Tabel 5.2. 
 
 

Tabel 5.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya Berbasis Kompetensi yang Diajukan 

Setiap Tahun 

No Jenis Pengeluaran 
Biaya Yang Diusulkan (Rp) 

Tahun ke 1 Tahun ke 2 Tahun ke 3 

1 Honorarium untuk pelaksana, petugas 

laboratorium, pengumpul data, pengolah data, 

penganalisis data, honor operator, dan honor 

pembuat sistem (maksimum 30% dan dibayarkan 

sesuai ketentuan) 

   

2 Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, 

surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, 

penjilidan laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan 

laboratorium, langganan jurnal (maksimum 60%)  

   

3 seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-

konsumsi, perdiem/lumpsum, transport (maksimum 

40%) 

   

4 Sewa untuk peralatan/ mesin/ lumpsum, transport 

(maksimum40%) 

   

 

4.3 Jadwal Penelitian   
Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram batang (bar chart) untuk rencana penelitian 
yang diajukan dan sesuai dengan format pada Lampiran C. 
  
REFERENSI  
Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan 

urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 

disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN  
Lampiran 1.  Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran B).  
     
5.6 Sumber Dana Penelitian  
Sumber dana Penelitian Berbasis Kompetensi dapat berasal dari: 
a. Dana dari lembaga PPI Madiun  
b. Hibah  
c. Dana kerja sama penelitian 
 
 
5.7 Seleksi Proposal  
Seleksi proposal Penelitian Berbasis Kompetensi dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu 

Evaluasi Dokumen, pembahasan (presentasi) untuk proposal yang dinyatakan lolos dalam 

Evaluasi Dokumen, dan kunjungan lapangan (site visit). Borang penilaian untuk Evaluasi 

Dokumen dan presentasi pembahasan proposal dengan komponen penilaiannya mengacu 

pada Lampiran 5.4 dan Lampiran 5.5. Sedangkan Borang penilaian kunjungan lapangan 

menggunakan Lampiran 5.6. 
 
 
5.8 Pelaksanaan dan Pelaporan  
Setiap tahun peneliti menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi oleh penilai internal. 
Hasil pemantauan dan evaluasi internal atas laporan kemajuan ini dilaporkan oleh 
perguruan tinggi masing-masing. Selanjutnya, penilai P3M melakukan kunjungan lapangan 
(site visit) guna memverifikasi capaian berdasarkan bukti fisik (logbook dan luaran yang 
dijanjikan) dan mengases kelayakan untuk melanjutkan penelitan ke tahun berikutnya. 
Peneliti yang dinyatakan layak untuk melanjutkan kegiatan penelitian tahun berikutnya akan 
diumumkan dan proposal. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan 
kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. 
 

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut: 
a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian 

(memuat kegiatan secara umum, bukan logbook) terhitung sejak penandatanganan 
perjanjian penelitian ke P3M.  

b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi oleh penilai internal dan eksternal dengan 
membuat laporan kemajuan yang telah disahkan dalam format pdf sedangkan 
monitoring dan evaluasi penelitian berbasis kompetensi mengikuti borang pada 
Lampiran 5.8;  

c. Memberikan dokumen cetak Laporan Akhir Tahun yang telah disahkan ke P3M;  
d. Memberikan bukti luaran penelitian yang dihasilkan (publikasi ilmiah, HKI, makalah yang 

diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa, buku ajar, dan lain-lain), serta 
memberikan dokumen seminar hasil berupa artikel, poster dan profil penelitian; dan  

e. mengikuti seminar hasil penelitian setelah penelitian selesai sesuai perencanaan dan 
melaporkan kegiatan ke P3M.   
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Lampiran 5.1 Format Halaman Sampul Penelitian Berbasis Kompetensi  

 

 
 

USULAN 

 

PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI 
 
 

 

 
 

Logo PPI Madiun  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JUDUL PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIM PENGUSUL 

 

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN 

 

Bulan dan Tahun 

 

 
 
 
 
 
 



Pedoman Penelitian                                                                                                                                                           43 

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun  

 

Lampiran 5.2  Format Halaman Pengesahan Proposal Penelitian Berbasis Kompetensi 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

PENELITIAN FUNDAMENTAL 

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 : …………………………………………………… 

Anggota Peneliti (2)  
a.  Nama Lengkap : …………………………………………………… 

b.  NIDN : …………………………………………………… 
Lama Penelitian Keseluruhan : ………… tahun 
Usulan Penelitian Tahun ke-  : …………………. 
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp  ……………. 
Biaya Penelitian 
- diusulkan ke P3M : Rp  ……………. 
- dana internal PT : Rp  ……………. 
- dana institusi lain : Rp  ……………. / in kind tuliskan: ........... 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mengetahui:  Madiun, 
………………….……… 

Direktur  
Politeknik Perkeretaapian 

Indonesia Madiun 
 
 
 

AMIRULLOH 
Pembina Tk. 1 (IV/b) 

NIP. 19740730 199703 1 001 

 Kepala Pusat Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat  

PPI Madiun 
 
 
 

ADYA AGHASTYA, M.T 
Penata  (III/c) 

NIP.19871028 201402 1 003 
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Lampiran 5.3 Format Identitas dan Uraian Umum 
 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 

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

2.  Tim Peneliti 
 

No Nama Jabatan 
Bidang 

Keahlian 
Instansi Asal 

Alokasi Waktu 
(jam/minggu) 

 
 
 

1 ………….. Ketua ………….. ………… ……………  

2 ………….. Anggota 1 ………….. ………… ……………  

3 ………….. Anggota 2 ………….. ………… ……………  

… ………….. ……. ………….. ………… ……………  

 
3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):   

……………………………………………………………………   
……………………………………………………………………   

4. Masa Pelaksanaan  
Mulai : bulan: ………………………. tahun: ………………… 
Berakhir : bulan: ………………………. tahun: ………………… 

5.  Usulan Biaya P3M Madiun 

Tahun ke-1 : Rp ............................................................ 

Tahun ke-2 : Rp ............................................................ 

Tahun ke-3 : Rp ............................................................ 
6.  Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan).................................  
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)  

……………………………………………………………………   
……………………………………………………………………   

8. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, atau antisipasi 
yang dikontribusikan pada bidang ilmu)  
……………………………………………………………………   
……………………………………………………………………   

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan 

pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)   
……………………………………………………………………   
……………………………………………………………………   

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional 
bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana 
publikasi)  
……………………………………………………………………   
……………………………………………………………………   

11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun 
rencana perolehan atau penyelesaiannya  

……………………………………………………………………   
…………………………………………………………………… 
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Lampiran 5.4 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Penelitian Fundamental 
 

EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL  
PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI 

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

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

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

Ketua Peneliti        

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

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

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

Anggota Peneliti : ........... Orang      

Lama Penelitian 

Keseluruhan : ........... Tahun 

 

    

Biaya Penelitian 

: Tahun ke- 

………. 

 

    

a. Diusulkan ke P3M 
           
:  

 
  

b. Direkomendasikan : Rp ......................       

c.  Biaya dari instansi lain : Rp ......................  / in kind tuliskan: ......................................  

No Kriteria Penialaian Bobot(%) skor Nilai 

1 Pengalaman penelitian/pengabdian masyarakat,jumlah 
penelitian/pengabdian masyarakat yang telah dilakukan 
selama 5 tahun terakir yang relevan dengan kompetensi 

35 
  

2 Pengalaman penulisan artikel ilmiah dalam jurnal: jumlah 
judul artikel ilmiah yang diterbitkan selama 5 tahun 

30 
  

3 Pengalaman penulisan buku/perolehan HKI/teknologi 
tepat guna/ rumusan kebijakan public/rekayasa sosial 

25 
  

4 Pengakuan rekan sejawat sebidang (peers): undang 
sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau sebagai 
dosen tamu 

10 
  

 Nilai Komulatif 100   
 
 
Keterangan:  
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot 
× skor 
Komentar Penilai: 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

Penilai,  
Tanda tangan 

 (Nama lengkap) 
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Lampiran 5.5 Borang Evaluasi Pembahasan Proposal Penelitian Berbasis Kompetensi 
 

EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL  
PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI 

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

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

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

Ketua Peneliti        

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

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

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

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

Lama Penelitian Keseluruhan : ........... tahun      

Biaya Penelitian : Tahun ke- ……….    

a. Diusulkan ke P3M :       

b. Direkomendasikan : Rp ......................       

c. Biaya dari instansi lain : Rp ......................  / in kind tuliskan: .....................................    

No Kriteria Penialaian Bobot(%) skor Nilai 

1 Publikasi di jurnal ilmiah 5 tahun terakir, yaitu jurnal 
internasional atau nasional yang terakreditasi, perolehan HKI, 
teknologi tepat guna. 

20 
  

2 Buku yang diterbitkan 5 tahun terakir, meliputi penerbitan 
internasional, penerbit nasional, dan penerbit lokal 

20 
  

3 Undang sebagai pembicara kunci ditngkat internasioanl 
maupun nasioanl 

20 
  

4 Penghargaan dari pemerintah tingkat nasional atau lokal 10   

5 Peta jalan penelitian 20   

6 Target publikasi di jurnal 5   

7 Target buku yang akan dipublikasikan 5   

 Nilai Komulatif 100   
 
 
 
Keterangan:  
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot 
× skor 
Komentar Penilai: 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai,  
Tanda tangan 

 (Nama lengkap) 
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Lampiran 5.6 Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian Fundamental 
 

MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN  
PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI 

 
Judul Penelitian    :  
Nama Ketua Penelitian   :  
Tahun Pelaksanaan Penelitian  : Tahun ke-....dari rencana ....tahun  
Biaya yang di usulkan P3M   : Rp 
Biaya yang disetujui P3M   : Rp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar Penilai: 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

Penilai,  
Tanda tangan 

 (Nama lengkap) 

Keterangan: 
 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik).   

Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan capaian pada saat 
monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor 
dapat menggunakan ketentuan berikut.   
6. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = published/accepted, 6 = reviewed, 5 = submitted, 3 = draf, 2 = 

tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap published/accepted).  
7. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = 

draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temu ilmiah 
internasional).  

8. HKI: Skor 7 = granted/terdaftar, 6 = draf, 5= tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap 
granted/terdaftar).  

9. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial : Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = 

draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).  

10. Buku Ajar : Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan 

sampai pada tahap sudah terbit). 
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Lampiran 5.7 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Lanjutan Penelitian Fundamental 
 

EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL LANJUTAN  
PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI 

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

    : ........................................................................  

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

Ketua Peneliti        

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

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

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

Jumlah Anggota Peneliti : .......... Orang    

Tahun Pelaksanaan Penelitian : Tahun ke- …..  dari rencana ….. tahun  

Biaya diusulkan ke P3M : Rp ................................       

Biaya yang direkomendasikan : Rp ................................       

Biaya keseluruhan yang diusulkan : Rp ................................       
           

 

No Kriteria Penilaian 
Bobot 
(%) 

Skor Nilai 
 

 
 

  Masalah yang diteliti:        

 

1. 

  a.  Kontribusi pada iptek-sosbud  15     

 b.  Tinjauan pustaka        

  c.  Perumusan masalah        

  Orientasi Penelitian:        

 2. a.  Makna Ilmiah   30     

  
b.  Orisinalitas dan 
kemutakhiran        

  Metode Penelitian:        

 3. a. Pola pendekatan ilmiah   15     

  b.  Kesesuaian metode        

  Luaran Penelitian:        

 
4. 

a. Publikasi ilmiah   30     
 

b.  Teori/hipotesis baru 
       

         

  c.  Metode baru dan informasi/desain baru       

  Kelayakan Sumber Daya:        

 
5. 

a. Peneliti   10     
 

b.  Peralatan 
       

         

  c.  Rencana jadwal dan rencana biaya       

  Jumlah 100     

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

Nilai = bobot × skor        
 

Komentar Penilai: 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

Penilai,  
Tanda tangan 

 (Nama lengkap) 
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Lampiran 5.8   Borang Penilaian Seminar Hasil Penelitian Fundamental 
 

PENILAIAN SEMINAR HASIL  
PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI 

 

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

Ketua Peneliti : ................................................................................ 

NIDN  : ................................................................................ 

Jangka Waktu Penelitian : ....................... Tahun    

Biaya Keseluruhan dari P3M : Rp  ...................     

      

No Kriteria Penilaian  Bobot Skor Nilai 
  

1 Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian 30   

 Fundamental (scientific oriented)     
     

2 Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana* 30   

3 Tingkat pemanfaatan hasil penelitian:  25   

 a. Peningkatan kapasitas PPI Madiun     

 b. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan    

 c. Kontribusi pada iptek      

4 Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil 15   

 Jumlah  100   

 
 
Keterangan:  
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot 
× skor 
Komentar Penilai: 

 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai,  
Tanda tangan 

 (Nama lengkap) 
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Lampiran 5.9 Borang Penilaian Poster Penelitian Fundamental 
 

PENILAIAN POSTER  
PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI 

 

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

   

Ketua Peneliti : ............................................................................................ 

NIDN  : ............................................................................................ 

Jangka Waktu Penelitian : .......................Tahun    

Biaya Keseluruhan dari P3M : Rp ...........................     

      

No Kriteria Penilaian  Bobot Skor Nilai 

1 Substansi (tujuan, metode, hasil)  40   

2 Kejelasan Informasi:   30   

 - Terbaca (visible)      

 - Terstruktur (structured)     

3 Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian) 30   

 Jumlah  100   

 

Keterangan:  
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot 
× skor 
Komentar Penilai: 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

Penilai,  
Tanda tangan 

 (Nama lengkap) 
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BAB 6 
PENELITIAN PRODUK TERAPAN 

 
 
6.1 Pendahuluan 

Skema Penelitian Produk Terapan Bidang Kereta Api merupakan upaya dari PPI Madiun 
untuk menanggapi kebutuhan yang serius dari peneliti produk terapan bidang Kereta Api 
di Indonesia yang berada di Politeknik Perkeretapian Indonesia Madiun. Riset produk 
terapan bidang Kereta Api tidak dapat dengan mudah dilakukan dengan mengacu pada 
pedoman penelitian umum karena memiliki ciri khusus dalam hal luaran, tahapan 
maupun metode penelitiannya. Salah satu kekhususan tersebut adalah langkahnya yang 
lebih banyak menekankan pada sifat reflektif dan intuitif yang sangat bergantung pada 
kepekaan produk terapan bidang Kereta Api itu sendiri. Dengan kondisi ini tidak mudah 
untuk melakukan standarisasi dalam riset produk terapan bidang Kereta Api. 
Hilirisasi bidang-bidang produk terapan bidang Kereta Api memiliki banyak keunggulan 
berupa peningkatan kemajuan di bidang Kereta Api baik dalam bidang prasarana, 
sarana dan teknologi. Hal ini karena produk terapan bidang Kereta Api berbasis nilai-
nilai lokal dan nasional mampu membawa kemajuan di bidang teknologi Kereta Api. 
Dengan keunggulan ini, maka kebutuhan untuk mendorong untuk mengkaji produk 
terapan bidang Kereta Api berbasis nilai lokal dan nasional dari seluruh Indonesia 
menjadi penting. 

 
Bidang-bidang produk terapan bidang Kereta Api dapat mencakup beberapa hal sebagai 
berikut : 
a. Perkembangan bidang desain sarana kereta api seperti sistem pengelasan dan 

pengecatan; 
b. Produk terapan terkait perawatan sarana kereta api baik berkala maupun overhaul; 
c. Perkembangan terkait kebutuhan komponen bangunan dan jalur perkeretaapian; 
d. Perkembangan desain bangunan dan jalur perkeretaapian; 
e. Perkembangan sistem persinyalan kereta api; 
f. Perkembangan sistem telekomunikasi kereta api; 
g. Perkembangan sistem lalu lintas dan angkutan perkeretaapian; 
h. Perkembangan sistem kelistrikan kereta api. 
i. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perkeretaapian lainnya. 
Pengembangan bidang-bidang produk terapan bidang Kereta Api dapat disesuaikan 
dengan kekhususan yang dikembangkan di prodi masing-masing. 

 
6.2 Tujuan 

Program Penelitian Produk terapan bidang Kereta Api bertujuan untuk: 
a. memfasilitasi dukungan dana riset bagi pengusul di lingkungan Politeknik 

Perkeretaapian Indonesia Madiun yang memiliki program studi kereta api, untuk 
melakukan penelitian yang bermuara pada produk terapan bidang Kereta Api yang 
bernilai tinggi;  

b. memfasilitasi produk terapan bidang kereta api untuk ikut serta dalam perkembangan 
teknologi kereta api di skala nasional maupun internasional yang secara langsung 
dapat mengangkat nama baik bangsa; 

c. memfasilitasi trasnformasi hilirisasi bidang kereta api yang dapat meningkatkan 
perkembangan teknologi kereta api serta dukungan pada pengembangan industri 
kereta api skala nasional dan internasional; dan  

d. mendukung peneliti bidang terapan kereta api di Indonesia yang memiliki reputasi 
internasional.  

 
6.3 Luaran Penelitian 

Program Penelitian produk terapan bidang Kereta Api diwajibkan menghasilkan luaran 
sebagai berikut : 
a. Karya produk terapan bidang kereta api dipamerkan, atau ditayangkan;  
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b. Penerapan dan penayangan produk terapan bidang kereta api yang bersifat strategis 
dan berskala nasional atau internasional; dan  

c. Buku dokumentasi yang memuat karya produk terapan bidang kereta api yang 
dipublikasikan.  

 
Selanjutnya penelitian ini dapat menghasilkan luaran tambahan berupa: 
a. HKI;  
b. Buku ajar; dan  
c. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi.  

 
6.4 Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Produk terapan bidang Kereta Api 
adalah: 
a. Tim pengusul adalah dosen PPI;  
b. Tim pengusul maksimum berjumlah empat orang (satu ketua dan maksimum tiga 

anggota) diutamakan multidisiplin;  
c. Ketua tim pengusul harus memiliki rekam jejak memadai dan relevan dengan topik 

yang diusulkan, serta pernah melakukan aplikatif terkait produk terapan khususnya 
bidang kereta api yang diciptakan;  

d. Salah satu anggota peneliti dapat berasal dari ahli kereta api non-akademik yang 
memiliki reputasi tinggi seperti expert di bidang perkeretaapian yang diakui 
reputasinya.  

e. Tugas dan peran setiap peneliti diuraikan dengan jelas dan disetujui oleh yang 
bersangkutan. Susunan anggota peneliti setiap tahun dapat berubah, sesuai dengan 
kebutuhan kegiatan penelitian dan kompetensi yang dimiliki;  

f. Setiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan pada tahun yang sama, baik 
sebagai ketua maupun sebagai anggota;  

g. penelitian produk terapan bidang Kereta Api bersifat multitahun dengan lama 
penelitian 2-3 tahun; dan  

h. usulan penelitian disampaikan ke PPI Madiun.  
 
6.5 Sistematika Usulan Penelitian 

Proposal lengkap diajukan setelah dinyatakan lolos seleksi proposal yang dibuat 
maksimumberjumlah 20 halaman (di luar halaman sampul, halaman pengesahan, 
daftar isi danlampiran), ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak 
baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4, serta mengikuti 
sistematika dengan urutan sebagai berikut. 

 
HALAMAN SAMPUL (Lampiran 6.1) 
 
HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 6.2) 
 
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 6.3) 
 
DAFTAR ISI 
 
RINGKASAN (maksimum satu halaman) 
 
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang 
akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan 
secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan untuk 2–3 tahun 
(sesuai usulan) dan manfaat penelitian bagi pemangku kepentingan (stakeholders), diketik 
dengan jarak baris satu spasi. 
 
BAB 1. PENDAHULUAN 
Jelaskan latarbelakang, perumusan potensi dan kondisi kereta api yang menjadi perhatian 
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termasuk keprihatinan karena perkembangan teknologi bidang kereta api yang cukup 
terlambat dibandingkan dengan negara lain. Uraian juga mencakup tujuan dan manfaat 
khusus serta urgensi (keutamaan) penelitian produk terapan bidang Kereta Api dalam 
pembangunan lokal, nasional, dan internasional. Uraikan secara ringkas karya cipta yang 
akan dicapai setiap tahunnya dan gambaran produk yang dapat langsung dimanfaatkan 
dari hasil penelitian ini dan cara penerapannya. Buatlah rencana capaian tahunan seperti 
pada Tabel 6.1 sesuai luaran yang ditargetkan dan lamanya penelitian yang akan 
dilakukan. 
 
Tabel 6.1  Rencana Target Capaian Tahunan 
 

No Jenis Luaran 

 Indikator Capaian  

 

TS1) TS+1 TS+2 
 

    

1 Pameran/pagelaran bidang Kereta Api2) 

Internasional     

Nasional 
    

      

2 

Undangan menjadi narasumber3) Internasional     

 

     

Nasional 
Terakreditasi     

3 

Undangan menjadi pakar bidang kereta 
api dan Internasional     

sebagainya4) 

     

Nasional     

4 Publikasi ilmiah5) 

Internasional     

Nasional 
    

      

5 Pemakalah dalam temu ilmiah6) 

Internasional     

Nasional 
    

      

6 Invited speaker dalam temu ilmiah7) 

Internasional     

Nasional 
    

      

7 Visiting lecturer8) Internasional     

  Paten     

  Paten sederhana     

8 Hak kekayaan intelektual (HKI)9) 

Hak Cipta     

Merek dagang     

  Rahasia dagang     

  Desain Produk     
  Industri     

9 Model/Purwarupa/Desain11)     

10 Buku Ajar (ISBN)12)      

11 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)13)      

 
1) TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)  
2) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan  

3) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan  
4) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan  

5) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published 

6) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan  

7) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan  
8) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan  
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9) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted 

10) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan  
11) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan  
12) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit 
13) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Bab 2 Tabel 2.7  

 
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
Kajian pustaka harus memuat pemikiran penelitian sehingga dapat memberikan gambaran 
konseptualisasi (konsep penciptaan atau penyajian) dari produk terapan bidang Kereta Api 
yang akan diciptakan. Perlu dikemukakan juga peta jalan peneliti yang berisi pengalaman 
penciptaan yang pernah dilakukan peneliti dan rencana ke depan yang akan dilakukan 
terkait produk terapan bidang Kereta Api yang telah dan akan dihasilkan. Gambaran dalam 
bidang produk terapan bidang Kereta Api yang diteliti perlu jugadikemukakan untuk 
menjelaskan penciptaan dan penyajian sejenis atau hampir sejenis di berbagai daerah dan 
negara lain. Penulisan tinjauan pustaka ini dapat mengacu pada pengalaman penelitin 
mengikuti pagelaran, pamaeran, penayangan, festival yang diselenggarakan seniman lain 
dan juga bisa dari pustaka acuan primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan 
hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah 
dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai serta bagaimana kaitannya dengan proposal 
yang diajukan. 
 
BAB 3. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian diperinci dan diuraikan sesuai dengan keperluan. Metode penelitian 
dapat merupakan kombinasi dari intuisi dan metode yang penting dapat  
menggambarkan proses dan tahapan produk terapan bidang Kereta Api serta teknik 
pengujian kualitas karya cipta. Pengujian karya cipta dapat dilakukan melalui festival atau 
lomba di dalam dan di luar negeri.Uraian dilengkapi dengan bagan penelitian yang dibuat 
secara utuh dengan penahapan yang jelas, lokasi pelaksanaan penelitian, teknik-teknik 
pengumpulan data yang tidak umum perlu dijelaskan, demikian pula analisis yang 
dilakukan, luaran per tahun, dan indikator capaian yang terukur. 
 
BAB 4. BIAYADAN JADWAL PENELITIAN  
4.1 Anggaran Biaya 
Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan format pada 
Lampiran B. Sedangkan ringkasan anggaran biaya disajikan sebagaimana Tabel 9.2. 
 

Tabel 6.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Produk terapan bidang 
Kereta Api yang Diajukan Setiap Tahun 

No Jenis Pengeluaran 

Biaya yang Diusulkan (Rp)  

Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 
 

   
      

 Honorarium untuk pelaksana, petugas 
laboratorium, pengumpul data, pengolah data, 
penganalisis data, honor operator, dan honor 
pembuat sistem (maksimum 30% dan 
dibayarkan sesuai ketentuan) 

    

1 
    
    

     
     
     

 
Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, 
fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, 
cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa, 
internet, bahan laboratorium, langganan 
jurnal (maksimum 60%) 

    

2 
    
    

     
     
     

3 Perjalanan untuk biaya survei/sampling data,     
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seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-
konsumsi, perdiem/lumpsum, transport 
(maksimum 40%) 

    

     

 
4.2 Jadwal Penelitian 
Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat untuk 2–3 tahun (sesuai proposal) dalam bentuk 
diagram batang (bar chart) sesuai dengan format pada Lampiran E. 
 
REFERENSI 
Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama 
pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang disitasi dalam usulan 
penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
 
LAMPIRAN 
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran B) 
 
6.6 Sumber Dana Penelitian 

Sumber dana Penelitian Produk terapan bidang Kereta Api dapat berasal dari: 
a. Dana dari PPI Madiun; 
b. Dana hibah; 
c. Dana kerjasama penelitian. 
 

6.7 Seleksi Proposal 
Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Produk terapan bidang Kereta Api dilakukan 
dalam dua tahapan, yaitu Evaluasi Dokumen proposal secara daring dan undangan 
pembahasan (paparan) untuk proposal yang dinyatakan lolos dalam Evaluasi Dokumen 
proposal secara daring. Borang Evaluasi Dokumen proposal secara daring dan 
pembahasan yang dilengkapi dengan komponen penilaiannya mengacu pada Lampiran 
6.4 dan Lampiran 6.5. 

 
6.8 Pelaksanaan dan Pelaporan 

Setiap tahun peneliti menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi oleh penilai 
internal.Hasil pemantauan dan evaluasi internal atas laporan kemajuan ini dilaporkan 
oleh perguruan tinggi masing-masing.Selanjutnya, penilai P3M melakukan kunjungan 
lapangan (site visit) guna memverifikasi capaian berdasarkan bukti fisik (logbook dan 
luaran yang dijanjikan) dan mengases kelayakan untuk melanjutkan penelitan ke tahun 
berikutnya. Peneliti yang dinyatakan layak untuk melanjutkan kegiatan penelitian tahun 
berikutnya akan diumumkan melalui P3M. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap 
peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. 

 
Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut: 
a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian 

(memuat kegiatan secara umum, bukan logbook) terhitung sejak penandatanganan 
perjanjian;  

b. menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal dan eksternal dengan membuat 
laporan kemajuan yang telah disahkan;  

c. bagi peneliti yang dinilai layak untuk melanjutkan penelitian, harus membuat proposal 
tahun berikutnya dengan format mengikuti proposal tahun sebelumnya; 

d. Laporan Akhir Tahun yang telah disahkan di serahkan ke P3M Madiun;  
e. mengompilasi luaran penelitian pada akhir pelaksanaan penelitian termasuk bukti luaran 

penelitian yang dihasilkan (publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, buku ajar, 
dan lain-lain);  

f. Memberikan dokumen seminar hasil berupa artikel, poster dan profil penelitian dan  
g. mengikuti seminar hasil penelitian setelah penelitian selesai sesuai perencanaan dan 

dilaporkan ke P3M Madiun.  
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Lampiran 6.1 Format Halaman Sampul Proposal Produk terapan bidang Kereta Api 
 
 
 
 
 
  
 

PROPOSAL 
 

PENELITIAN PRODUK TERAPAN BIDANG KERETA API 
 
 
 

Logo PPI Madiun 
 
 
 

JUDUL PENELITIAN 
 
 
 
 

Ketua Tim Peneliti 
 

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN 
 

Bulan dan Tahun 
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Lampiran 6.2 Format Halaman Pengesahan Proposal Produk terapan bidang Kereta Api 
 
HALAMAN PENGESAHAN 

PENELITIAN PRODUK TERAPAN BIDANG KERETA API 
 
Judul : ……..…………………………………………………… 

  ……..…………………………………………………… 

Bidang Penciptaan : ……..…………………………………………………… 

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 : ……..…………………………………………………… 

Anggota Peneliti (2)  

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

b.  NIDN : ……..…………………………………………………… 

Anggota Peneliti (ke n )  

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

b.  NIDN : ……..…………………………………………………… 

Institusi Mitra  

a.  Nama Institusi Mitra : ……..…………………………………………………… 

b.  Alamat : ……..…………………………………………………… 

c.  Penanggung Jawab : ……..…………………………………………………… 

Lama Penelitian Keseluruhan : ………… tahun 

Usulan Penelitian Tahun ke- : …………………. 

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp  ……………. 

Biaya Penelitian : 

- diusulkan ke P3M : Rp  ……………. 

- dana internal APIM : Rp  ……………. 

- dana institusi Mitra : Rp ……………. / in kind tuliskan: …………………… 

 
 

Mengetahui:  Madiun, ……………….……… 
Direktur  

Politeknik Perkeretaapian 
Indonesia Madiun 

 
 
 

AMIRULLOH 
Pembina Tk. 1 (IV/b) 

NIP. 19740730 199703 1 001 

 Kepala Pusat Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat  

PPI Madiun 
 
 
 

ADYA AGHASTYA, M.T 
Penata  (III/c) 

NIP.19871028 201402 1 003 
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Lampiran 6.3 Format Identitas dan Uraian Umum 
 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 
 
  1. Judul Penelitian  :  …………….………..……………………………………… 

2. Tim Peneliti       
 

 
No 

  
Nama Jabatan 

Bidang 
Instansi Asal 

Alokasi Waktu  
 

   Keahlian (jam/minggu)  
 

        
 

 1  …………………. Ketua ………….. ………… ……………  
 

 2  …………………. Anggota 1 ………….. ………… ……………  
 

 3  …………………. Anggota 2 ………….. ………… ……………  
 

 …  …………………. ……. ………….. ………… ……………  
 

3. Objek Penelitian penciptaan (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): 
 

 ……………………………………………………………………………………………… 
 

 ………………………………………………………………………………………… 
 

4. Masa Pelaksanaan      
 

 Mulai : bulan: ………………………. tahun: ……………………..   
 

 Berakhir : bulan: ………………………. tahun: ……………………..   
 

5. Usulan Biaya P3M Ditjen Penguatan Risbang    
 

 Tahun ke-1 
: Rp ..............................................................      

 

 Tahun ke-2 
: Rp ..............................................................      

 

 Tahun ke-3 
: Rp ..............................................................      

 

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan)..................................................  
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)  

……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

8. Skala perubahan dan peningkatan bidang terapan kereta api dan atau pendidikan 
yang ditargetkan  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang kereta api (uraikan tidak lebih dari 50 kata, 
tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung 
pengembangan seni dan penyajiannya)  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

10. Kontribusi mendasar pada pembangunan bidang kereta api dan  kebutuhan praktis 
lainnya (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada sifat aplikatifnya / bukan 
alademik )  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

11. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah 
internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan 
tahun rencana publikasi)  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

12. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, 
tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
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Lampiran 6.4 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Penelitian Produk terapan 
bidang Kereta Api 

 
EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL 

PENELITIAN PRODUK TERAPAN BIDANG KERETA API 
 
Judul Penelitian 

:  .................................................................. .................................     
 

   
 

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

 

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

 

Ketua Peneliti      
 

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

 

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

 

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

 

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

Jangka Waktu Penelitian :  ................ tahun    
 

Biaya Penelitian Tahun Ke-1      
 

a. Biaya Diusulkan ke P3M : Rp .....................     
 

b. Biaya Direkomendasikan : Rp .....................     
 

c. Biaya Dari Institusi Lain : Rp ...................... / in kind tuliskan : ............................................ 
 

      
 

No Kriteria Penilaian  Bobot (%) Skor Nilai 
 

      

 Tingkat kestrategisan dan skala permasalahan yang ingin    
 

1 
dicakup dalam konsep penelitian produk terapan 
bidang kereta api yang diusulkan  20   

 

       
 

2 

Skala penelitian produk terapan bidang kereta api 
yang diusulkan (lokal, nasional, dan internasional) 

25 
  

 

     
 

      
 

      

3 
Keutuhan pengalaman penelitian produk terapan 

20 
  

 

Bidang kereta api    
 

     
 

4. 
Rekam jejak tim peneliti dan kelayakan sumber daya 

20 
  

 

lainnya     
 

      
 

5. Keterlibatan mitra   15   
 

        

  Jumlah  100   
 

        

Keterangan: 
 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat 
baik) Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 

Penilai, 
Tanda tangan 
(Nama Lengkap) 
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Lampiran 6.5 Penilaian Pembahasan Proposal Penelitian Produk terapan bidang 
Kereta Api 

PENILAIAN PEMBAHASAN PROPOSAL 
PENELITIAN PRODUK TERAPAN BIDANG KERETA API 

 
Judul Penelitian 

:  ...................................................................................................     
 

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

 

Ketua Peneliti      
 

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

 

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

 

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

 

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

Jangka Waktu Penelitian :  ................ tahun    
 

Biaya Penelitian Tahun Ke-1      
 

a. Biaya Diusulkan ke P3M : Rp .....................     
 

b. Biaya Direkomendasikan : Rp .....................     
 

c. Biaya Dari Institusi Lain : Rp ...................... / in kind tuliskan: ........................................... 
 

     
 

No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai 
 

      

1 

Tingkat kestrategisan dan manfaat karya produk 
terapan bidang kereta api yang diusulkan 

30 
  

 

     
 

      
 

       

 Apresiasi yang akan diperoleh:     
 

2 
a.  Penghargaan      

 

b. Audiensi (apresiasi pemirsa)  25   
 

 c. Dukungan pada hasil penelitian    
 

 d.  Publikasi ilmiah      
 

 Keutuhan pengalaman dan rencana ke depan    
 

3 Terkait penelitian produk terapan bidang Kereta Api 15   
 

       
 

4 Rekam jejak tim peneliti dan kelayakan sumber daya lain 20   
 

        

5 Keterlibatan mitra   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) 
Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

Kota, tanggal, bulan, tahun 
Penilai, 

 
Tanda tangan (Nama 
Jelas ) 
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Lampiran 6.6  Borang Monitoring Dan Evaluasi Penelitian Produk Terapan 
Bidang Kereta Api 

 
MONITORING DAN EVALUASI 

PENELITIAN PRODUK TERAPAN BIDANG KERETA API 
 
Judul Penelitian  

 

:::  .. .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... .               
 

Program Studi  
 

:  . ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ...               
 

Ketua Peneliti                  
 

a. Nama Lengkap  
 

:  . ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ...               
 

b. NIDN  
 

:  . ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ...               
 

c. Jabatan Fungsional 
 

:  . ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ...               
 

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

Jangka Waktu Penelitian  :  ................  tahun            
 

Biaya Penelitian Tahun Ke-1                 
 

a. Biaya Diusulkan ke P3M  

: Rp .....................               
 

b. Biaya Direkomendasikan  

: Rp .....................               
 

c. Biaya Dari Institusi Lain 
 

: Rp ......................    / in kind tuliskan: .............................................    
 

                   
 

No Komponen Penilaian 
    

Keterangan 
    Bobot 

Skor Nilai  

        (%)  

                  
 

1 

Pameran 
produk 
terapan 
bidang Kereta 
Api 

  
tidak persiapan   persiapan    

sudah    
 

   

pentas/pameran 
     

 

  
ada internal   

disajikan    
 

    bersama mitra     
 

              
 

Internasional              40   
 

Nasional                 
 

Lokal 
                

 

                
 

                  

 

Publikasi 
Ilmiah 

  tidak 
draf 

 

submitted reviewed 
 

accepted published 
   

 

   
ada      

 

                 
 

2 Internasional 
             

20    

               
 

 

Nasional                 
 

  
                

 terakreditasi                 
 

 
Sebagai 
Undangan 
untuk 
pameran 

  tidak 
draf 

  

terdaftar 
   sudah    

 

   
ada     dilaksanakan    

 

               

3 Internasional              10   
 

 
Nasional 

                
 

                 
 

                  
 

 Hak kekayaan intelektual:  tidak 
draf 

  

terdaftar 
   

granted 
   

 

 paten, paten sederhana, hak  
ada         

 

                
 

 cipta, merek dagang, rahasia                 
 

 dagang, desain produk                 
 

 industri, indikasi geografis,                 
 

4 perlindungan varietas              20   
 

 tanaman, perlindungan                 
 

 topografi sirkuit terpadu                 
 

                  
 

                  
 

5 
Produk/model/purwarupa/des
ain 

 tidak 
draf 

  

produk 
   

penerapan 
   

 

 
ada         

 

                

                
 

6 Buku ajar atau monograf 

 tidak 
draf 

 

proses editing 
  

sudah terbit 
   

 

 
ada    10   

 

              
 

               
 

     Jumlah          100   
 

 
Komentar Pemonev: 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................ 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 

Pemantau, 
 
 

Tanda tangan 
 

(Nama Lengkap) 
 
 
Keterangan: 
 

Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = 
sangat baik).  
Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan 
capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian 
luaran.Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut. 

 
1. Publikasi ilmiah internasional (poin 3): Skor 7 = published/accepted, 6 = reviewed, 5 = 

submitted, 3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap 
published/accepted). 

2. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional (point 4 dan 5): Skor 7 = sudah 
dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah 
membawakan makalah pada pertemian ilmiah internasional).  

3. HKI : Skor 7 = granted/terdaftar, 6 = draf, 5= tidak ada (jika target yang direncanakan 
sampai pada tahap granted/terdaftar).  

4. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial : Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = 
draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).  

5. Buku Ajar : Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang 
direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).  
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Lampiran 6.7 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Lanjutan Penelitian Produk 
Terapan Bidang Kereta Api 

 
EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL LANJUTAN 

PENELITIAN PRODUK TERAPAN BIDANG KERETA API 
 
Judul Penelitian  

:  ...................................................................................................     
 

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

Bidang Penciptaan/Penyajian Seni :  ...................................................................................................     
 

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

 

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

 

Ketua Peneliti       
 

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

 

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

 

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

 

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

Jangka Waktu Penelitian  :  ................ tahun    
 

Tahun Usulan Penelitian  : Tahun ke- ….. dari rencana ….. tahun 
 

a. Biaya Diusulkan ke P3M : Rp .....................     
 

b. Biaya Direkomendasikan  : Rp .....................     
 

c. Biaya Dari Institusi Lain  : Rp ...................... / in kind tuliskan : ............................................ 
 

       
 

No  Kriteria Penilaian  Bobot (%) Skor Nilai 
 

      

1 
Tingkat kestrategisan dan skala permasalahan yang ingin 

20 
  

 

dicakup dalam konsep penciptaan seni yang diusulkan   
 

    
 

2 

Skala produk terapan bidang Kereta Api yang 
diusulkan (lokal, nasional, dan internasional) 

25 
  

 

      
 

       
 

      

3 
Keutuhan pengalaman dalam bidang Kereta Api 

20 
  

 

    
 

     
 

4. 
Rekam jejak tim peneliti dan kelayakan sumber daya 

25 
  

 

lainnya      
 

       
 

5. Keterlibatan mitra    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) Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 

Penilai, 
 

Tanda tangan (Nama 
Lengkap) 
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Lampiran 6.8 Borang Penilaian Seminar Hasil Penelitian Produk Terapan Bidang 
Kereta Api 

 
PENILAIAN SEMINAR HASIL 

PENELITIAN PRODUK TERAPAN BIDANG KERETA API 
 
Judul Penelitian : ……………………………………………………….... 
Ketua Peneliti : ………………………………………............................ 
NIDN : ………………................................................................ 
Perguruan Tinggi Pengusul : ………………………………………............................ 
Jangka Waktu Penelitian : Mulai tahun ........... sampai dengan tahun ............ 
Biaya Keseluruhan Dari P3M  : Rp …………………. 
 

No Kreteria Penilaian Bobot (%)    Skor   Nilai 

1 Luaran: (minimum 2 dari 5) 35 
a. Proses dan pencapaian produk karya cipta 
b. Pencapaian target penyajian seni 
c. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau 

jurnal internasional 
d. Buku ajar atau buku lainnya (monograf) 
e. Teknologi tepat guna 
f. HKI 

35   

2 Pengakuan kepakaran yang diperoleh:  
a. Menjadi invited speaker temu ilmiah tingkat 

nasional/internasional 
b. Menjadi pembicara temu ilmiah tingkat 

nasional/internasional 
c. Menjadi dosen tamu di perguruan tinggi 

nasional/luar negeri 
d. Menjadi narasumber dalam merumuskan 

kebijakan tingkat nasional/internasional 

30   

3 Tingkat pemanfaatan hasil penelitian:  
a. Aplikasi hasil penelitian di masyarakat dan atau 

industry dalam menyelesaikan masalah-masalah 
strategis 

b. Penetapan kebijakan publik 
c. Peningkatan kapasitas perguruan tinggi 

25   

4 Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil 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) 
Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 
Tanda tangan 
(Nama Lengkap) 
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Lampiran 6.9 Borang Penilaian Poster Penelitian Produk Terapan Bidang Kereta Api 
 

PENILAIAN POSTER 
 

PENELITIAN PRODUK TERAPAN BIDANG KERETA API 
 
Judul Penelitian : ................................................................................     

Ketua Peneliti : ................................................................................     

NIDN  : ................................................................................     

Perguruan Tinggi Pengusul : ................................................................................     

Jangka Waktu Penelitian : ....................... Tahun    

Biaya Keseluruhan dari P3M : Rp ...........................     
       

No Kriteria Penilaian   Bobot (%) Skor Nilai 
1 Substansi (tujuan, metode, hasil)  40   

2 Kejelasan Informasi:   30   

 - Terbaca (visible)      

 - Terstruktur (structured)      
     

3 Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian) 30   

 Jumlah  100   
Keterangan: 
 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) 
Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 
 
                                                                                
Tanda tangan 
 (Nama Lengkap) 
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BAB 7 
PENELITIAN UNGGULAN PPI MADIUN 

 
7.1 Pendahuluan 

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian, yang salah satu tujuannya adalah 
untuk menciptakan keunggulan penelitian di PPI Madiun.Penelitian Unggulan PPI 
Madiun adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan 
dalam Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) Politeknik Perkeretaapian 
Indonesia Madiun. Penelitian ini harus terarah dan bersifat top-down atau bottom-up 
dengan dukungan dana, sarana dan prasarana penelitian dari PPI Madiun serta 
pemangku kepentingan (stakeholders) yang memiliki kepentingan secara langsung 
maupun tidak langsung. 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 dan/ 
internasional. 

 
7.2 Tujuan 

Tujuan adalah: 
a. mendorong percepatan capaian rencana strategis penelitian PPI Madiun menjadi 

pusat keunggulan;  
b. menyinergikan penelitian di PPI Madiun dengan kebijakan dan mewujudkan program 

pembangunan lokal/nasional/internasional melalui pemanfaatan kepakaran PPI 
Madiun, sarana dan prasarana penelitian, dan atau sumber daya setempat;  

c. menjawab tantangan kebutuhan iptek-sosbud oleh pengguna sektor riil; dan  
d. membangun jejaring kerja sama antar peneliti dalam bidang keilmuan dan minat yang 

sama, sehingga mampu menumbuhkan kapasitas penelitian institusi dan inovasi 
teknologi sejalan dengan kemajuan teknologi dan frontier technology. 

 
7.3 Luaran Penelitian 

Luaran wajib adalah: 
a. luaran yang telah ditentukan oleh Renstra Penelitian PPI Madiun;  
b. produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan 

(stakeholders);  
c. publikasi, HKI, kebijakan (pedoman, regulasi), model, rekayasa sosial; dan  
d. pengkajian, pengembangan, dan penerapan iptek-sosbud.  

 
7.4 Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria, persyaratan pengusul, dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai berikut: 
a. Tim pengusul adalah dosen PPI Madiun;  
b. tim peneliti berjumlah 3-4 orang 
c. tim peneliti harus mempunyai rekam jejak memadai dalam bidang yang akan diteliti;  
d. penelitian bersifat multitahun dengan jangka waktu antara 2-5 tahun;  
e. anggota tim peneliti dapat berganti setiap tahunnya, sesuai dengan kebutuhan dan 

peta jalan (road map) penelitian;  
f. setiap peneliti hanya boleh mengusulkan satu judul penelitian, baik sebagai ketua 

maupun sebagai anggota pada skema Penelitian Unggulan PPI Madiun;  
g. usulan penelitian disampaikan ke P3M PPI Madiun.  

 
 
7.5 Sistematika Usulan Penelitian 

Usulan Penelitian Unggulan PPI Madiun maksimum berjumlah 20 halaman (tidak 
termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis 
menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali 
ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan 
sebagai berikut. 
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HALAMAN SAMPUL (Lampiran 7.1). 
 
HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 7.2). 
 
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 7.3) 
 
DAFTAR ISI 
 
RINGKASAN (maksimum satu halaman) 
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang 
akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan 
secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan yang sejalan dengan 
renstra penelitian PPI Madiun. 
 
BAB 1. PENDAHULUAN 
Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi 
(keutamaan) penelitian. Dalam bab ini perlu penjelasan tentang renstra penelitian PPI 
Madiun khususnya peta jalan dan luaran penelitian yang terkait dengan penelitian yang 
diusulkan. Pada bab ini juga dijelaskan temuan dan luaran apa yang ditargetkan serta 
kontribusinya pada ilmu pengetahuan yang dalam hal ini terkait langsung dengan riset 
unggulan PPI Madiun. Perlu juga dijelaskan dalam latar belakang adalah pentingnya riset 
yang diusulkan dalam mendukung capaian Rencana strategis penelitian PPI Madiun. 
Buatlah rencana capaian tahunan seperti pada Tabel 7.1 sesuai luaran yang ditargetkan 
dan lamanya penelitian yang akan dilakukan. 
 
Tabel 7.1 Rencana Target Capaian Tahunan 
 

No Jenis Luaran 

Indikator Capaian  

TS1) TS+1 TS+… TS+n 
 

    

1 Publikasi ilmiah2) 

Internasional      

Nasional Terakreditasi 
     

       

2 

Pemakalah dalam temu Internasional      

ilmiah3) Nasional 
     

      

3 

Inivited speaker dalam 
temu Internasional      

ilmiah4) Nasional 
     

      

4 Visiting Lecturer5) Internasional      

  Paten      
        

  Paten sederhana      

  Hak Cipta      
        

 Hak Kekayaan 
Intelektual 

Merek dagang      

5 
Rahasia dagang      

(HKI)6) 

      

 
Desain Produk Industri 

     
       

  Indikasi Geografis      

  
Perlindungan Varietas 
Tanaman      
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Perlindungan Topografi 
Sirkuit      

  Terpadu      

6 Teknologi Tepat Guna)       

 
Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa 
Sosial8)      

8 Buku Ajar (ISBN)9)       

9 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)7)      

 
1) TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)  
2) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published 

3) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan  

4) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan  

5) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan  

6) Isi dengan tidak ada, draf,  terdaftar, atau granted 

7) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan  
8) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan  
9) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit 
7)Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Bab 2 Tabel 2. 
 
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, peta jalan penelitian pengusul yang 
mengacu kepada Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) atau bidang unggulan 
PPI Madiun sebagai acuan primer serta hasil penelitian yang up to date dan relevan dengan 
mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah.Jelaskan juga studi pendahuluan yang 
telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai oleh pengusul. 
 
BAB 3. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang 
sudah dilaksanakan dan dicapai sebelumnya sesuai peta jalan penelitian PPI Madiun. Akan 
lebih baik jika penyajian dapat dikaitkan dengan capaian peneliti yang dapat dijadikan 
sebagai referensi untuk melanjutkan kegiatan penelitian yang akan diusulkan dan yang akan 
dikerjakan selama periode penelitian.Metode harus memuat secara utuh tahapan penelitian 
dengan jelas, luaran, dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan.Uraian metode, 
jadwal, dan anggaran perlu dibuat sesuai dengan masa penelitian (2-5 tahun) yang 
diusulkan. 
 
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN  
4.1 Anggaran Biaya 
Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci dan dilampirkan dengan format seperti 
pada Lampiran B. Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format Tabel 7.2. 
Uraian anggaran juga mencakup dukungan anggaran dari PPI Madiun dan pihak mitra yang 
terkait (optional).PPI Madiun wajib menyediakan anggaran untuk mendukung penelitian baik 
inkind maupun in cash. 
 
Tabel 7.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Unggulan PPI Madiun yang 

Diajukan Setiap Tahun 
 

No Jenis Pengeluaran 
Biaya yang Diusulkan (Rp)  

Tahun ke-1 Tahun … Tahun n  

1 
Honorarium untuk pelaksana, petugas 
laboratorium,     

 
pengumpul data, pengolah data, penganalisis 
data, honor operator, dan honor pembuat system     

  (maksimum 30% dandibayar sesuai ketentuan)     
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2 
Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, 
fotocopy, surat     

 
menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan 
laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan     

 laboratorium, langganan.     

 
jurnal (maksimum 60%) 
     

 
 

3 Perjalanan untuk biaya survei/sampling data,     

 
seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-
konsumsi,     

 
perdiem/lumpsum, transport (maksimum 40%) 

     

 
 

4 

 
 
Sewa untuk peralatan/mesin/ruang 
laboratorium,     

 
kendaraan, kebun percobaan, peralatan 
penunjang     

 penelitian lainnya (maksimum 40%)     

 Jumlah     

 
4.2 Jadwal Penelitian 
 
Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram batang (bar chart) untuk rencana 
penelitian yang diajukan dan sesuai dengan format pada Lampiran C. 
 
REFERENSI 
 
Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan 
urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 
disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam referensi. 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampiran1. Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran B). 
Lampiran2.Dukungan sarana dan prasarana penelitian yang menjelaskan 

fasplitasmenunjang penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan dalam 
penelitian ini dan ketersediannya di PPI Madiun pengusul. Apabila tidak 
tersedia, jelaskan bagaimana cara mengatasinya. 

Lampiran 3.  Nota kesepahaman MOU atau pernyataan kesediaan dari mitra(apabila ada). 
 
7.6 Sumber Dana Penelitian 

Sumber dana Penelitian Unggulan PPI Madiun dapat berasal dari: 
a. Dana dari PPI Madiun;  
b. Dana Hibah; dan  
c. Dana kerja sama penelitian  

 
 

7.7 Seleksi Proposal 
Seleksi proposal Penelitian Unggulan PPI Madiun dilakukan dalam dua tahapan, yaitu 
Evaluasi Dokumen dan pembahasan proposal yang dinyatakan lolos Evaluasi Dokumen. 
Komponen penilaian Evaluasi Dokumen proposal daring menggunakan borang 
sebagaimana pada Lampiran 7.4.Sedangkan komponen penilaian pembahasan proposal 
menggunakan borang sebagaimana pada Lampiran 7.5 
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7.8 Pelaksanaan dan Pelaporan 

Setiap tahun peneliti menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi oleh penilai 
internal P3M PPI Madiun. Hasil monitoring dan evaluasi internal atas laporan kemajuan 
ini dilaporkan ke  PPI Madiun.Selanjutnya, penilai melakukan kunjungan lapangan (site 
visit) guna memverifikasi capaian berdasarkan bukti fisik (logbook dan luaran yang 
dijanjikan) dan kelayakan untuk melanjutkan penelitan ke tahun berikutnya. Peneliti 
yang dinyatakan layak untuk melanjutkan kegiatan penelitian tahun berikutnya akan 
diumumkan. Evaluasi capaian penelitian akan dimonitor. Setiap Ketua Tim Penelitian 
akan diminta untuk memaparkan capaian rencana strategis penelitian yang telah 
diperoleh melalui skema penelitian ini. Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan 
penelitian dengan melakukan hal-hal berikut: 
a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian 

Penelitian (memuat kegiatan secara umum, bukan logbook) terhitung sejak 
penandatanganan perjanjian penelitian;  

b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi untuk penilai internal dan eksternal 
dengan membuat laporan kemajuan yang telah disahkan.  

c. peneliti yang dinilai layak untuk melanjutkan penelitian, harus membuat proposal 
tahun berikutnya dengan format mengikuti proposal tahun sebelumnya.  

d. Laporan Akhir Tahun yang telah disahkandiberikan ke P3M PPI Madiun.   
e. mengompilasi luaran penelitian pada akhir pelaksanaan penelitian melalui termasuk 

bukti luaran penelitian yang dihasilkan (publikasi ilmiah, HKI, makalah yang 
diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain);  

f. memberikan dokumen seminar hasil berupa artikel, poster dan profil penelitian; dan  
g. mengikuti seminar hasil penelitian setelah penelitian selesai sesuai perencanaan 

dan dilaporkan ke P3M PPI Madiun.   
Setiap tahun Ketua  PenelitianPPI Madiun melaporkan hasil pelaksanaan Penelitian 
Unggulan PPI Madiun dalam bentuk: 
a. capaian berupa jumlah publikasi di jurnal nasional dan internasional, HKI, paten, 

undangan sebagai invited speaker dan lain-lain;  
b. capaian Renstra Penelitian sesuai peta jalan penelitian PPI Madiun; dan  
c. pelaksanaan standar penjaminan mutu penelitian PPI Madiun (SPMP PPI 

Madiun).  
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Lampiran 7.1 Format Halaman Sampul Penelitian Unggulan PPI Madiun 
 
 
 
 
 
 

USULAN 
 

PENELITIAN UNGGULAN POLITEKNIK PEREKERETAAPIAN 
INDONESIA MADIUN 

 
 
 

 
 
Logo PPI MADIUN 

 
 
 

 
 
JUDUL PENELITIAN 

 
 
 
 

 
 
 
 
TIM PENGUSUL 

 
(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIP) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN 
 

Bulan dan Tahun 
 
 
* Tuliskan bidang unggulan penelitian PPI Madiun 
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Lampiran 7.2 Format Halaman Pengesahan Proposal Penelitian Unggulan Politeknik 
Perkeretaapian Indonesia Madiun 

 
HALAMAN PENGESAHAN 

 
PENELITIAN UNGGULAN POLITEKNIK PERKERETAAPIAN 

INDONESIA MADIUN 
 

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

  …………………………………………………………… 

Bidang Unggulan PT : …………………………………………………………… 

Topik Unggulan : …………………………………………………………… 

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 : …………………………………………………………… 

Anggota Peneliti (2)  

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

b.  NIDN : …………………………………………………………… 

Anggota Peneliti (ke-n )  

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

b.  NIDN : …………………………………………………………… 

Lama Penelitian Keseluruhan:  ………… tahun 

Usulan Penelitian Tahun ke- : …………………. 

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp  ……………. 

Biaya Penelitian  

- Di usulkan P3M : Rp  ……………. 

- dana internal API : Rp  ……………. 

- dana institusi lain : Rp  ……………./ in kind tuliskan: …………………… 
 
 
 

Mengetahui:  Madiun, ……………….……… 
Direktur  

Politeknik Perkeretaapian 
Indonesia Madiun 

 
 
 

AMIRULLOH 
Pembina Tk. 1 (IV/b) 

NIP. 19740730 199703 1 001 

 Kepala Pusat Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat  

PPI Madiun 
 
 
 

ADYA AGHASTYA, M.T 
Penata  (III/c) 

NIP.19871028 201402 1 003 
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Lampiran 7.3 Format Identitas dan Uraian Umum 
 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 
 
1.  Judul Penelitian  :  …………….………..……………………………………… 

………………………………..……………………………. 
2.  Tim Peneliti 
 

No Nama Jabatan 
Bidang 
Keahlian 

Instansi 
Asal 

Alokasi Waktu 
(jam/minggu) 

 
 
 

1 …………………. Ketua 
………….

. ………… ……………  

2 …………………. Anggota 1 
………….

. ………… ……………  

3 …………………. Anggota 2 
………….

. ………… ……………  

… …………………. ……. 
………….

. ………… ……………  

 
3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):  
 

………………………………………………………………………………………………  
 

…………………………………………………………………………………………  
4. Masa Pelaksanaan  

Mulai : bulan: ………………………. tahun: …………………….. 

Berakhir : bulan: ………………………. tahun: …………………….. 

5.  Usulan Biaya P3M Ditjen Penguatan Risbang 

Tahun ke-1 : Rp .............................................................. 

Tahun ke-2 : Rp .............................................................. 

Tahun ke-3 : Rp .............................................................. 
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan)..................................................  
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)  

……………………………………………………………………………………  
8. Temuan yang ditargetkan (metode, teori, produk, atau masukan kebijakan)  

……………………………………………………………………………………  
9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan 

pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)  
……………………………………………………………………………………  

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah 
internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan 
tahun rencana publikasi)  
……………………………………………………………………………………  

11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa, rekayasa sosial atau luaran lainnya yang 
ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya  
……………………………………………………………………………………  
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Lampiran 7.4  Borang Evaluasi Dokumen Proposal Penelitian 
UnggulanPerguruanTinggi 

 
EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL 

PENELITIAN UNGGULAN POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN 
 

 

No  Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai  

1 
Keterkaitan antara proposal penelitian terhadap capaian road 

20 
   

map/keunggulan Renstra Penelitian PPI Madiun 
   

     

2 Rekam jejak tim peneliti  20    

3 Dukungan dana (in cash/in kind) dari internal PPI Madiun 15    

4. Keutuhan peta jalan penelitian  15    

 Potensi tercapainya luaran:      

5. 

a.  Produk/proses teknologi; atau  

30 

   

b. Publikasi, HKI, buku ajar, teknologi tepat guna,    

 model/kebijakan, rekayasa sosial dan lain-lain; atau     

 c.  Pengkajian, pengembangan dan penerapan iptek-sosbud     

  Jumlah  70    

Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6,  (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 
= baik,  = sangat baik) Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
......................................................................................................................................... 

Kota, tanggal-bulantahun Penilai, 
 

Tanda tangan 
 
(Nama Lengkap) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Judul Penelitian : .................................. 
  .................................. 
Bidang Unggulan API : .................................. 
  .................................. 
Topik Unggulan : .................................. 
  .................................. 
Ketua Peneliti   
a. Nama Lengkap : .................................. 
  .................................. 
b. NIDN : .................................. 
Anggota Peneliti : ..................................Orang 
Lama Penelitian Keseluruhan : ..................................Tahun 
Biaya Penelitian Tahun ke-1   
a. Dana dari PPI Madiun  : Rp................................... 
b. Dana dari institusi lain : Rp.................................../ in kind tuliskan:.................. 
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Lampiran 7.5  Borang Evaluasi Pembahasan Proposal Penelitian Unggulan 
PPI Madiun 

 
EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSALPENELITIAN UNGGULAN  

POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN 

       

No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai  

1 
Kemampuan presentasi dan penguasaan materi 
penelitian 15    

 
Kesesuaian usulan dengan peta jalan dan 
Keunggulan     

2 
dalam  Rencana Strategis Penelitian (Renstra 
Penelitian) 15    

 PPI Madiun       

3 Keutuhan peta jalan dan manfaat penelitian 20    

 Potensi tercapainya luaran     

4 

a.   Produk/proses teknologi 

30 

   
b.  Publikasi, HKI, buku ajar, teknologi tepat 
guna,    

 model/ kebijakan, rekayasa sosial , dll.     

 
c.   Pengkajian, pengembangan dan penerapan 
iptek     

5 

Kelayakan (rekam jejak tim peneliti, dukungan dana 
dari 
institusi/mitra, jadwal pelaksanaan, usulan 
pembiayaan) 

20 
   
   

     
       

  Jumlah 70    

 
Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6,  (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = 
baik,  = sangat baik) Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 

 
Tanda tangan (Nama 
Lengkap) 

Judul Penelitian : .................................. 
Bidang Unggulan API : .................................. 
Topik Unggulan : .................................. 
Ketua Peneliti   
a. Nama Lengkap : .................................. 
b. NIDN : .................................. 
c. Jabatan Fungsional : .................................. 
Anggota Peneliti : ..................................Orang 
Lama Penelitian Keseluruhan : ..................................Tahun 
Biaya Penelitian Tahun ke-1   
c. Dana dari PPI Madiun : Rp................................... 
d. Dana dari institusi lain : Rp.................................../ in kind tuliskan:.................. 
e. Direkomendasikan : Rp................................... 
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Lampiran 7.6 Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian 
Unggulan PPI Madiun 

 
MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN 

 
PENELITIAN UNGGULAN POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN 

 

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

    ………………………………………………………  

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

NIP/NIK  : ……………………………………………………....  

NIDN   : ………………………………………………………  

Tahun Pelaksanaan Penelitian : Tahun ke ........ dari rencana ....... tahun  

Biaya yang diusulkan  : Rp …………………….     

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

               

 No Komponen Penilaian    

Keteranga
n   

Bobot 
(%) 

Sko
r Nilai  

               

  

Publikasi 

 
tidak 
ada  draf submitted  

accepte
d 

publishe
d     

 

2 

Internasional        

30 

   

 

Ilmiah Nasional 

          
             
   terakreditasi            

  Sebagai  
tidak 
ada  draf terdaftar  sudah dilaksanakan     

 

3 

Pemakalah Internasional        

7 

   

 

dalam temu 

Nasional 

          
             
  

Ilmiah 

           
              
               

  
Hak kekayaan intelektual: 
paten, 

tidak 
ada  draf terdaftar  granted     

  paten sederhana, hak cipta, 
merek dagang 

           

             
  , rahasia dagang,            

  
desain produk industri, 
indikasi geografis            

 4 , perlindungan varietas        50    

  
tanaman, perlindungan 
topografi,sirkuit terpadu            

             

 5 
Produk/model/purwarupa/desa
in 

tidak 
ada 

 draf produk  penerapan 
    

  / karya seni/ rekayasa social            

       diproses        

 

6 Buku Ajar 

 
tidak 
ada  draf penerbit  sudah terbit 

7 

   
     

(editing) 

      
              

               

  Jumlah 70    
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Komentar Pemantau: 
 
............................................................................................................................................ 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 
Penilai, 
 
 
Tanda tangan 
 
(Nama Lengkap) 
 

Keterangan: 
 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6,  (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik,  = 
sangat baik).  
Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan 
capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian 
luaran.Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut. 
1. Publikasi ilmiah internasional: Skor  = published/accepted, 6 = reviewed, 5 = 

submitted, 3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap 
published/accepted).  

 
2. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor  = sudah dilaksanakan, 6 = 

terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan 
makalah pada temu ilmiah internasional).  

3. HKI: Skor  = granted/terdaftar, 6 = draf, 5= tidak ada (jika target yang direncanakan 
sampai pada tahap granted/terdaftar).  

4. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial: Skor  = penerapan, 6 
= produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap 
penerapan).  

5. Buku Ajar: Skor  = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang 
direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).  
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Lampiran 7. Borang Evaluasi Dokumen Proposal lanjutan Penelitian Unggulan 
PPI Madiun 

 
EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL LANJUTAN 

 
PENELITIAN UNGGULAN POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN 

 
 

Judul Penelitian : ……………………………………………………….. 
Ketua Peneliti : ……………………………………………………….. 
NIDN : ……………………………………………………….. 
Jangka Waktu Penelitian : ……… Tahun 
Biaya Keseluruhan    : Rp …………………. 

 

No  Kriteria Penilaian  Bobot (%) Skor Nilai  

1 

Keterkaitan antara proposal penelitian terhadap capaian road  

20 

   

map/keunggulan Renstra Penelitian PPI Madiun 

    
      

2 Rekam jejak tim peneliti   20    

3 Dukungan dana (in cash/in kind) dari internal PPI Madiun  15    

4. Keutuhan peta jalan penelitian   15    

 Potensi tercapainya luaran:       

5. 

a.  Produk/proses teknologi; atau   

30 

   
b. Publikasi, HKI, buku ajar, teknologi tepat guna,     

 model/kebijakan, rekayasa sosial dan lain-lain; atau      

 c.  Pengkajian, pengembangan dan penerapan iptek-sosbud      

  Jumlah  70    

Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6,  (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 
= baik,  = sangat baik) Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
......................................................................................................................................... 

 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

Penilai, 

Tanda tangan  

(NamaLengkap) 
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Lampiran 7.8 Borang Penilaian Seminar Hasil Penelitian Unggulan PPI Madiun 
 

PENILAIAN SEMINAR HASIL 
 

PENELITIAN UNGGULAN POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN 
 
Judul Penelitian : ……………………………………………………….. 
Ketua Peneliti : ……………………………………………………….. 
NIDN : ……………………………………………………….. 
Jangka Waktu Penelitian : ……… Tahun 
Biaya Keseluruhan    : Rp …………………. 

No  Kriteria Penilaian  
Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

 

1 Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran PUPT  
 

25 
   

    
      

2 Realisasi capaian luaranpenelitian sesuai rencana  25    

3 
Kontribusi hasil penelitian pada Renstra penelitianPPI 
Madiun 

 30 
   

4. 
Luaran penelitian yang sudah dimanfaatkan oleh 
Pengguna atau Masyarakat 

 20 
   

  Jumlah  70    

 
Keterangan: 
 
*Mengacu pada borang evaluasi capaian luaran kegiatan penelitian Unggulan PPI Madiun 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6,  (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik,  = sangat 
baik) 
Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
 
.......................................................................................................................................... 

 
 
 
 
Kota, tanggal-bulan-tahun 

 
Penilai, 

 
Tanda tangan 

 
 

(Nama Lengkap) 
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Lampiran 7.9 Borang Penilaian Poster Penelitian Unggulan PPI Madiun 
 

PENILAIAN POSTER 
 

PENELITIAN UNGGULAN POLITEKNIK PERKERETAAPIAN 
INDONESIA MADIUN 

Judul Penelitian :  …………………………………………... 
Ketua Peneliti :  ………………………………………….. 
NIDN : …………………………………………... 
Jangka Waktu Penelitian :  ………………………………………….. 
Biaya Keseluruhan P3M    :  Rp ………………….………………….. 
        

 No 
Kriteria 
Penilaian   

Bobot 
(%) Skor Nilai 

1 Substansi (tujuan, metode, hasil)  40   

2 Kejelasan Informasi:   30   
  - Terbaca (visible)      

  
- Terstruktur 
(structured)      

 3 Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian) 30   

  Jumlah  70   

Keterangan: 
 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6,  (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = 
baik,  = sangat baik) Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
 
................................................................................................................................. 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Penilai, 

 
Tanda tangan (Nama 
Lengkap) 
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BAB 8 

RISET ANDALAN PPI MADIUN DAN INDUSTRI 
 

8.1 Pendahuluan 
Membangun kemampuan kompetitif bangsa harus dilaksanakan secara bersama-sama, 
konvergen dan sinergis. Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan 
dan teknologi bagi kesejahteraan bangsa, komponen pemerintah, PPI Madiun, dan 
industri harus bersama-sama menyatukan potensi dalam satu jaringan kerja yang setara 
dan sederajat untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara terorganisasi dan 
sistematik. Apalagi dalam era globalisasi saat ini Indonesia seperti negara berkembang 
lainnya dihadapkan pada tantangan munculnya persaingan bebas dalam perdagangan 
antarbangsa. Persaingan bebas ini akan menyebabkan Indonesia “diserbu” berbagai 
macam produk dan teknologi baru dari negara lain. 

 
8.2 Tujuan 

Program Penelitian ini bertujuan untuk: 
a. Menumbuh-kembangkan budaya penelitian yang menghasilkan temuan prospektif di 

pasaran dan baik dikembangkan menjadi produk industrial yang dapat diproduksi 
berbudaya penelitian dan memberikan manfaat bagi masyarakat;  

b. Mewujudkan kerja sama sinergi berkelanjutan antara PPI Madiun sebagai lembaga 
penelitian dan industri sebagai lembaga manufaktur melalui penyeimbangan tarikan 
pasar dan dorongan teknologi; dan  

c. Mendorong berkembangnya sektor riil berbasiskan produk-produk hasil penelitian 
dan pengembangan dalam negeri sendiri untuk menumbuhkan kemandirian 
perekonomian bangsa.  

 
8.3  Luaran Penelitian 

Luaran wajib yang ditargetkan dari penelitian ini adalah: 
a. Ditemukannya teknologi dan atau produk yang siap dikomersialkan dan dipasarkan 

sebagai hasil kegiatan kerja sama antara dunia industri dan PPI Madiun;  
b. Terbentuknya kerja sama sinerji antara PPI Madiun dan industri dalam 

keberlanjutan hasil penelitian dan pengembangan menjadi produk industri;  
c. Diwujudkannya industri nasional yang mandiri dan berbasis penelitian dan 

pengembangan, yang mampu menghasilkan produk-produk bermutu tinggi dalam 
persaingan pasar global; dan  

d. Dikembangkannya kerja sama antara industri dan PPI Madiun menjadi tempat 
pembelajaran bagi mahasiswa dan pihak lain yang berkepentingan.  

8.4  Kriteria dan Pengusulan 
Kriteria, persyaratan pengusul, dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai berikut: 
a. Pengusul adalah kelompok dosen dari program studi/ Tim penelitian atau kerja 

sama antar Perguruan tinggi, atau kerja sama PPI Madiun dengan lembaga litbang 
kementerian;  

b. Ketua pengusul harusmempunyai rekam jejak dan peta jalan riset/teknologi yang 
jelas terkait dengan bidang yang diajukan;  

c. Proposal diusulkan melalui P3M di PPI Madiun;  
d. Mitra industri harus mampu menunjukkan kebutuhan teknologi yang memerlukan 

kerja sama penelitian dan harus mampu menunjukkan prospek komersial 
penggunaan teknologi;  

e. Industri yang dijadikan mitra harus industri yang sehat dan memproduksi produk 
yang terkait dengan bidang yang diusulkan, dengan rekam jejak yang baik dalam 
produksi, pemasaran, dan manajemen, serta memiliki potensi efek ganda baik 
kepada industri sejenis maupun industri lain;  

f. Mitra industri harus memberikan kontribusi dana dalam bentuk tunai dan atau in 
kind; 

g. Jangka waktu penelitian adalah tiga tahun dengan biaya penelitian.; 
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h. Usulan penelitian disampaikan ke PPI Madiun.  
 

 
8.5 Sistematika UsulanPenelitian  
8.5.1 Sistematika Praproposal 

Praproposal berisi penjelasan tentang kegiatan yang diusulkan dengan jumlah 
halaman maksimum 5 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman 
pengesahan, dan lampiran)yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 
dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta 
mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut. 

 
HALAMAN SAMPUL (Lampiran 8.1) 
 
HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 8.2) 
 
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 8.3) 
 
DAFTAR ISI 
 
RINGKASAN 
 
BAB 1. PENDAHULUAN 
 
BAB 2. PETA JALAN RISET DAN TEKNOLOGI 
 
BAB 3. HASIL YANG DIJANJIKAN 
Hasil yang dijanjikan setiap tahun dan hasil proses dan produk teknologi yang akan 
ditransfer ke mitra industri (transfer teknologi) 
 
BAB 4. METODE DAN SISTEMATIKA PELAKSANAAN 
 
BAB 5. JADWAL PENCAPAIAN 
 
LAMPIRAN 
- Surat Kesediaan dari Mitra Industri 

 
8.5.2 Sistematika Proposal Lengkap 

Proposal lengkap diajukan setelah lolos seleksi praproposal dengan jumlah halaman 
maksimum 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, 
daftar isi danlampiran) yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 
dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta 
mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut. 

 
HALAMAN SAMPUL (Lampiran 8.1) 
 
HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 8.2) 
 
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 8.3) 
 
RINGKASAN (maksimum satu halaman) 
Tuliskan dengan komprehensif relevansi riset dan teknologi yang akan dilakukan, produk 
yang akan dihasilkan, keunggulan produk, dan pengguna. 
 
BAB 1. PENDAHULUAN 
Pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan umum riset, state of the art review atas riset 
dan teknologi terdahulu, perumusan masalah, manfaat dan target setiap tahunnya. 
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Buatlah rencana capaian tahunan seperti pada Tabel 8.1 sesuai luaran yang ditargetkan 
dan lamanya penelitian yang akan dilakukan. 
 
Tabel 8.1 Rencana Target Capaian Tahunan 
 
A. MITRA INDUSTRI 
 

No 

Uraian Luaran 

Uraian 
Capaian   

Tahun Tahun  Tahun  
  ke-1 ke-2  ke-3  

1 
 

Jenis produk/proses teknologi yang dihasilkan 
      

2 Kapasitas produk yang dihasilkan (jika ada)      
       

3 
 

Tahap komersialisasi produk tersebut 
      

4 
Nilai jual produk, biaya produksi, dan efisiensi 
produksi      

 (jika ada)      

5 
Bentuk bagi hasil keuntungan antara mitra industri 
dengan      

 tim program P3M dan PPI Madiun      

6 Manfaat teknologi/ekonomi yang diperoleh      

 Rencana bisnis yang terkait dengan produk      

8 
Pemasaran: brosur, iklan, spesifikasi produk yang 
dihasilkan      

 
 
B.  PELAKSANA PPI MADIUN 
 

No Uraian Luaran 

Uraian Capaian  

Tahun  Tahun  Tahun  
  ke-1  ke-2  ke-3  

1 Jenis produk/proses teknologi yang dihasilkan.       

2 Kapasitas produk yang dihasilkan (jika ada)       
        

3 Tahap komersialisasi produk tersebut       

4 Berapa nilai jual produk, biaya produksi, dan efisiensi       
 produksi (jika ada)       

5 Bentuk bagi hasil keuntungan antara mitra industri dengan       
 tim program P3M dan PPI Madiun (jika ada)       

6 Manfaat teknologi/ekonomi yang diperoleh       

 Rencana bisnis plan yang terkait dengan produk       

8 Diseminasi produk pemasaran: brosur, iklan,       
 spesifikasi produk yang dihasilkan       

9 Keterlibatan mahasiswa S-1, S-2 dan S-3       

7 
Artikel ilmiah, Seminar nasional, internasional, dan 
perolehan HKI       

        

8 Tingkat kesiapan teknologi (TKT)1)       
1) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Bab 2 Tabel 2. 
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BAB 2. PETA JALAN RISET DAN TEKNOLOGI 
- Meliputi peta jalan riset dan teknologi terhadap waktu (time frame) dari hasil penelitian 

sebelumnya dan yang akan dikembangkan oleh pengusul.  
- Meliputi kepemilikan/lisensi HKI saat ini (jika ada) dan atau usulan HKI. Jika akan 

mengusulkan HKI khususnya paten, maka proposal harus dilengkapi dengan prior art of 
patent information untuk menunjukkan bahwa proses dan produk teknologiyang akan 
dikembangkan memiliki invensi dan kebaruan. 

- Meliputi strategi bisnis yang dituliskan dalam bentuk rencana bisnis (business plan).  
 
BAB 3. HASIL YANG DIJANJIKAN 
- Meliputi hasil yang dijanjikan setiap tahunnya,  
- Meliputi proses dan produk teknologi yang akan ditransfer ke mitra industri (transfer 

teknologi).  
 
BAB 4. METODE PENELITIAN 
- Jelaskan secara rinci metode (subtansi riset dan teknologi); 
- Dalam metode harus diperjelas sistematika dan mekanisme kegiatan, sarana yang 

digunakan institusi PPI Madiun maupun mitra industri, segi penelitian yang diandalkan 
dalam tiap tahapan kegiatan harus jelas; 

- Jelaskan mekanisme transfer teknologi, rencana produksi komersial, dan pemasaran 
produk di lokasi mitra.  

- Uraikan personalia pelaksana yang meliputi ketua dan anggota peneliti baik dari PPI 
Madiun maupun mitra serta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam 
kegiatan P3M.  

 
 
BAB 5. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN  
5.1 Anggaran Biaya 
Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci dan dilampirkan dengan format seperti 
pada Lampiran B. Biaya penelitian yang diajukan per tahun harus memenuhi komponen 
seperti pada Tabel 8.2. 
 
Tabel 8.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya yang Diajukan Setiap Tahun 

No Jenis Pengeluaran 
Biaya yang Diusulkan (Rp)  

Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3  

1 Honorarium untuk pelaksana, petugas 
laboratorium, pengumpul data, pengolah data, 
penganalisis data, honor operator, dan honor 
pembuat sistem (maksimum 30% dan dibayarkan 
sesuai ketentuan) 

    
     
     
     

     

2 Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, 
fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, 
cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa, 
internet, bahan laboratorium, langganan jurnal 
(maksimum 60%) 

    
     
     
     

     

3 Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, 
seminar/workshop, biaya akomodasi- 
konsumsi, perdiem/lumpsum, transport 

(maksimum 40%) 

    
     
    

 

4 Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, 
kendaraan, kebun percobaan, peralatan 
penunjang penelitian lainnya (maksimum 40%) 

    
     

     

 Jumlah     
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Selain dana dari pemerintah, pihak mitra industri harus memberikan kontribusi dalam bentuk 
dana in cashminimum sebesar 7% dari nilai nominal kontrak dan di luar in kind minimum 
15% dari nilai nominal kontrak yang dituangkan dalam surat keterangan bermeterai, 
kontribusi PPI Madiun dalam bentuk dana tunai minimum sebesar 15% dari nilai nominal 
kontrak yang dibiayai pemerintah  di luar in kind yang dituangkan dalam surat keterangan 
bermeterai.  
 
5.2 Jadwal Penelitian 
Secara rinci harus mencantumkan seluruh kegiatan multitahun dengan batas waktu setiap 
akhir tahun mengikuti format pada Lampiran C. 
 
REFERENSI 
Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan 
urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 
disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi. 
 
LAMPIRAN 
Lampiran 1.  Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran B). 
Lampiran 2.  Surat Kesediaan dari Mitra Industri dalam Rapid. 
Lampiran 3. Surat Perjanjian Kerja Sama Antara PPI Madiun Dengan Mitra Industri yang 

Mencakup Rencana Pembagian Keuntungan 
Lampiran 4.  Kriteria Mitra Industri dalam Pelaksanaan  
 
8.6 Sumber Dana Penelitian 

Sumber dana penelitian dapat berasal dari: 
a. Internal PPI Madiun; dan  
b. Kerja sama penelitian dengan industri atau lembaga pemerintah/swasta dari dalam 

dan/atau luar negeri.  
 
8.7 Seleksi Proposal 

Seleksi melalui empat tahap sebagai berikut ini. 
a. Seleksi Tahap 1 adalah Evaluasi Dokumen praproposal. Pengusul yang 

praproposalnya dinyatakan lolos pada seleksi tahap I diminta untuk mengajukan 
proposal lengkap.  

b. Seleksi Tahap 2 adalah Evaluasi Dokumen proposal lengkap.  
c. Seleksi Tahap 3 adalah penilaian pembahasan proposal yang lolos seleksi pada tahap 

2.  
d. Seleksi Tahap 4 adalah kunjungan lapangan (site visit) ke institusi pengusul yang 

proposalnya dinyatakan lolos seleksi Tahap 3.  
 
8.8 Pelaksanaan dan Pelaporan 

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua tim peneliti berkewajiban untuk: 
a. Mengupayakan pemutakhiran (updating) peta jalan teknologi dan rekayasa sosial 

serta memantau penguasaannya; dan  
b. Mengamankan dan mengelola teknologi yang dihasilkan (paten, rancangan industri, 

rahasia dagang).  
 
Setiap tahun peneliti menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi oleh penilai internal. 
Hasil monitoring dan evaluasi internal atas laporan kemajuan ini dilaporkan ke P3M PPI 
Madiun. Selanjutnya, penilai melakukan kunjungan dan kelayakan untuk lapangan guna 
memverifikasi capaian berdasarkan bukti fisik (logbook dan luaran melanjutkan penelitan ke 
tahun berikutnya. Peneliti yang dinyatakan layak untuk melanjutkan kegiatan penelitian 
tahun berikutnya akan diumumkan dan proposal lanjutan diunggah. Pada akhir 
pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk 
kompilasi luaran penelitian. 
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Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut: 
a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian 

(memuat kegiatan secara umum, bukan logbook) terhitung sejak penandatanganan 
perjanjian penelitian;  

b. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi untuk penilai internal dan eksternal dengan 
membuat laporan kemajuan yang telah disahkan;  

c. Bagi peneliti yang dinilai layak untuk melanjutkan penelitian, harus membuat proposal 
tahun berikutnya dengan format mengikuti proposal tahun sebelumnya;  

d. Memberikan Laporan Akhir Tahun yang telah disahkan oleh ke P3M PPI Madiun;  
e. Mengompilasi luaran penelitian pada akhir pelaksanaan penelitian termasuk bukti luaran 

penelitian yang dihasilkan (publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, teknologi 
tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain);  

f. Memberikan dokumen seminar hasil berupa artikel, poster dan profil penelitian; dan  
g. Mengikuti seminar hasil penelitian setelah penelitian selesai sesuai perencanaan dan 

dilaporkan ke P3M PPI Madiun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Pedoman Penelitian                                                                                                                                                           87 

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun  

 

Lampiran 8.1 Format Halaman Sampul Pra-poposal/Proposal Lengkap Riset Andalan 
PPI Madiun Dan Industri 

 
.........Kode/NamaRumpunIlmu*: ............... 

Bidang ** 
: 

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

 
 
 
 
 
 
 

PRA PROPOSAL / PROPOSAL LENGKAP 
 
 
 
 

Logo PPI MADIUN 
 
 
 
 
 
 

JUDUL PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 

TIM PENGUSUL 
 

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN) 
 
 

POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN MDIUN 
 

Bulan dan Tahun 
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Lampiran 8.2 Format Halaman Pengesahan Proposal Riset AndalanPPI Madiun Dan Industri 
 
HALAMAN PENGESAHAN 

Judul  :  ………………………………………………………  
  ………………………………………………………  
Bidang  :  …………………………………………………………  
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 :  ………………………………………………………………  
Anggota Peneliti (2)   
a.   Nama Lengkap :  ………………………………………………………………  
b.  NIDN :  ………………………………………………………………  
Anggota Peneliti (ke n )   
b.  Nama Lengkap :  ………………………………………………………………  
c.   NIDN :  ………………………………………………………………  
Institusi Mitra   
a.   Nama Institusi Mitra :  ………………………………………………………………  
b.  Alamat :  ………………………………………………………………  
c.   Penanggung Jawab :  ………………………………………………………………  

Lama Penelitian Keseluruhan : ………… tahun  

Usulan Penelitian Tahun ke- : ………………….  

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp  …………….  

Biaya Penelitian :  

- Dana Internal PPI Madiun    : Rp  …………….  

- Dana Institusi Lain               : Rp  …………….  

- Dana institusi mitra : Rp  ……………. / in kind tuliskan: ………………  
 
 
 
 
 

Mengetahui:  Madiun, ………………….……… 
Direktur  

Politeknik Perkeretaapian 
Indonesia Madiun 

 
 
 

AMIRULLOH 
Pembina Tk. 1 (IV/b) 

NIP. 19740730 199703 1 001 

 Kepala Pusat Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat  

PPI Madiun 
 
 
 

ADYA AGHASTYA, M.T 
Penata  (III/c) 

NIP.19871028 201402 1 003 
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Lampiran 8.3 Format Identitas dan Uraian Umum 
 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 
 
1.  Judul Penelitian  :  …………….………..……………………………………… 
 

………………………………..……………………………. 
2.  Tim Peneliti 
 

No Nama Jabatan 
Bidang 

Instansi Asal 
Alokasi Waktu  

Keahlian (jam/minggu) 
 

     

1 …………………. Ketua ………….. ………… ……………  

2 …………………. Anggota 1 ………….. ………… ……………  

3 …………………. Anggota 2 ………….. ………… ……………  

… …………………. ……. ………….. ………… ……………  

 
3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):  

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

..................................................................................................................................  
4. Masa Pelaksanaan  

Mulai : bulan: ………………………. tahun: …………………….. 

Berakhir : bulan: ………………………. tahun: …………………….. 

5.  Usulan Biaya Penguatan 

Tahun ke-1 : Rp .............................................................. 

Tahun ke-2 : Rp .............................................................. 

Tahun ke-3 : Rp .............................................................. 
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan)..................................................  
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)  

……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

8. Temuan yang ditargetkan (berupa produk teknologi)  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

9. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun 
rencana perolehan atau penyelesaiannya  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

10. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan 
pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

11. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional 
bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana 
publikasi)  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
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Lampiran 8.5 Surat Kesediaan dari Mitra Industri  
 

SURAT KESEDIAAN MITRA INDUSTRI 
 
 
Dengan ini, kami menyatakan bersedia sebagai mitra untuk pelaksanaan dengan judul: 
 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
 
Yang dilaksanakan oleh ………………………..............…… (nama PPI Madiun) 
 
Kontribusi pendanaan in cash yang akan kami berikan adalah sebesar Rp 
.......…………………….. (terbilang …………………………………………) dan kontribusi in 
kind adalah senilai Rp…………………..…… (terbilang …………….. 
………………………………………………..) 
Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya. 
 
 
 

Mengetahui Kota, tanggal, bulan, tahun 
 

Ketua lembaga penelitian pengusul, Pimpinan mitra industri, 
 
 

Meterai Rp6.000 
 

Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan 
 
 

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap) 
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Lampiran 8.6 Kriteria Mitra Industri Dalam Pelaksanaan  
 
a. Merupakan lembaga industri yang telah beroperasi sedikitnya tiga tahun dan 

berpartisipasi dalam pengembangan dan komersialisasi hasil penelitian yang terkait 
dengan bidangnya.  

b. Telah operasional dengan rekam jejak yang baik dalam produksi, pemasaran, dan 
manajemen, serta memiliki potensi efek ganda baik kepada industri sejenis maupun 
industri lain.  

c. Harus memberikan kontribusi nyata yang terlihat dalam struktur pembiayaan minimum 
7% dari nilai nominal kontrak dan in kind sebesar 15% dari nilai nominal kontrak.  

d. Besarnya kontribusi tersebut harus dinyatakan dalam surat keterangan kesanggupan 
bermaterei Rp6.000 seperti pada Lampiran 8.5.  

e. Mekanisme kemitraan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk perjanjian kerja 
sama yang mencakup: Pembiayaan. Pencapaian produksi industri yang 
dihasilkan.Kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI).Pemasaran produk RAPID. Pola 
pembagian hasil usaha/royalti/pola lisensi. 
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Lampiran 8. Borang Evaluasi Dokumen Praproposal Riset Andalan PPI Madiun dan 
Industri 

EVALUASI DOKUMEN PRAPROPOSAL 
RISET ANDALAN PPI MADIUN DAN INDUSTRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 

 

No  Kriteria Penilaian 
Bobot 
(%) Skor Nilai  

 Peta Jalan Riset & Teknologi dan Kemanfaatan:      
 a. Peta jalan riset dan teknologi diuraikan dengan jelas 15     

1 
b. Kepentingan mitra industri terlihat dgn jelas 7     

c. Tingkat kesiapan teknologi yang ditawarkan 
     

      
 PPI Madiun kepada mitra Industri 7     

 
d. Rencana 
bisnis   5     

 Pengelolaan dan Luaran:       
 a. Hasil riset yang telah diperoleh sebelumnya 

7 
    

2 
(kepemilikan HKI, publikasi, dll)     

b. Metode untuk mencapai indikator keberhasilan 
15 

    
 setiap tahun dan luaran yang dijanjikan     

 
c. Kejelasan uraian luaran Proses/Produk Teknologi 
padaakhir program      

    15     

 Pengusul (PPI Madiun dan Mitra Industri): 
7 

    

3 
a. Jadwal dan anggaran      

b. Kejelasan uraian mekanisme kerja sama/kemitraan 
     

 

7 

    

 antara PT dan mitra industry     

 JUMLAH   70     

 
Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6,  (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = 
baik,  = sangat baik) Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 

 
Tanda tangan 
(Nama engkap) 

 

Judul Penelitian : .................................. 
Bidang Unggulan PPI Madiun : .................................. 
Topik Unggulan : .................................. 
Ketua Peneliti   
a. Nama Lengkap : .................................. 
b. NIDN : .................................. 
c. Jabatan Fungsional : .................................. 
Anggota Peneliti : ..................................Orang 
Lama Penelitian Keseluruhan : ..................................Tahun 
Biaya Penelitian Tahun ke-1   
f. Dana dari Internal API : Rp................................... 
g. Dana dari Institusi Lain : Rp.................................../ in kind tuliskan:.................. 
h. Direkomendasikan : Rp................................... 
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NARASI EVALUASI PRA PROPOSAL RAPID 
 
A. Komentar dan Saran Tambahan Kriteria Penilaian Pra Proposal  
 

1. Peta Jalan Riset & Teknologi dan Kemanfaatan  
 

………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………….  

 
2. Pengelolaan dan Luaran  

 
………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………….  

 
3. Pengusul (PPI Madiun dan Mitra Industri)  

 
………………………………………………………………………………………….  
....……………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………….  

 
B. Rekomendasi (pilih salah satu)  
 

A. Dilanjutkan ke Proposal Lengkap B. Tidak dilanjutkan ke Proposal Lengkap 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 

Penilai, 
Tanda tangan 
(Nama Lengkap) 
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Lampiran 8.8 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Lengkap Riset Andalan PPI Madiun 
dan Industri 

 
 
EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL LENGKAP 
 
 

No Kriteria Penilaian 
Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

 

 Peta jalan Riset & Teknologi dan Kemanfaatan 
a.  Peta jalan riset dan teknologi diuraikan dengan jelas 
b.  Kepentingan mitra industriterlihat dgn jelas 
c.  Tingkat kesiapan teknologi yang ditawarkan PPI Madiun    

kepada mitra Industri 

    
 7    

1 7    
 15    

     

 Pengelolaan dan Luaran 
a.  Hasil riset yang telah diperoleh sebelumnya (kepemilikan 
HKI, publikasi, dan lain-lain) 
b.  Kejelasan uraian metode dan kegiatan pelaksanaan untuk 
mencapai indikator keberhasilan/target setiap tahun dan Luaran 
Proses/ Produk Teknologi pada akhir (hasil yang dijanjikan) 
c.  Luaran memberikan nilai tambah ekonomi riil bangsa 

    
 7    

2 
    

15    
 

 
   

    
 

7 
   

    

 Pengusul (PPI Madiun dan Mitra Industri) 
a.   Rencana bisnis diuraikan (pembiayaan, pencapaian 

produksi, kepemilikan, pemasaran produk, dan pola 
pembagian hasil usaha) 

b.   Kontribusi pembiayaan (in cash dan in kind) mitra industri 
(ada bukti kelengkapan bermeterai) 

c.   Profil mitra industri sesuai kriteria yg ditetapkan pada 

panduan 

    

 15   
 
 

3 7    
     
 5    
     

     

   JUMLAH 70    

Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6,  (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 
= baik,  = sangat baik) Nilai = bobot × skor 
 
 
 
Komentar Penilai: 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 
Tanda tangan  
(Nama Lengkap) 
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Lampiran 8.9 Borang Evaluasi Pembahasan Proposal Lengkap Riset Andalan 
Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun 

 
EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL LENGKAP 

 
 
 

No  Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai  
      

1. 
Peta Jalan Teknologi dan Kemanfaatan 
a. Peta jalan teknologi diuraikan 
b. Kepentingan mitra industridiuraikan 
c. Kesiapan teknologi yang ditawarkan PPI Madiun 

kepada mitra Industri diuraikan 

7 
   

    
 7 

15 
  

 
  

  

     

2. Pengelolaan dan Luaran 
a. Hasil riset yang telah diperoleh sebelumnya 
(kepemilikan HKI, publikasi, dll) 
b. Metode dan kegiatan pelaksanaan untuk mencapai 
indicator keberhasilan/Target  setiap tahun diuraikan & 
Luaran proses/ Produk Teknologi pada akhir  
dinyatakan dengan jelas 

    

 
7 

   
    
     

     
 

15 
   

    
 c. Luaran memberikan nilai tambah ekonomi riil bangsa 7    

3. Pengusul (Politeknik Perkeretaapian Indonesia 
Madiun) 

a.  Rencana bisnis diuraikan (pembiayaan, pencapaian 
produksi, kepemilikan, pemasaran produk, dan pola 
pembagian hasil usaha) 

b.  Kontribusi pembiayaan (in cash dan in kind)  dari  API 
dan mitra industri (ada bukti kelengkapan 
berMeterai) 

c.  Profil mitra industri sesuai kriteria yang ditetapkan 
pada panduan (lama operasi, rekam jejak, dan 
bidang usaha yang sesuai) 

    

     
 15    

     

 
7 

   
    
     

     
 5    

     

   JUMLAH 70    

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

Bidang Penelitian : .................................. 
Judul Penelitian : .................................. 
Topik Unggulan : .................................. 
Ketua Peneliti   
a. Nama Lengkap : .................................. 
b. NIDN : .................................. 
c. Jabatan Fungsional : .................................. 
Anggota Peneliti : ..................................Orang 
Lama Penelitian Keseluruhan : ..................................Tahun 
Biaya Penelitian Tahun ke-1   
a. Diusulkan ke P3M : Rp................................... 
b. Direkomendasikan P3M : Rp................................... 
c. Dana Dari Mitra Industri : Rp.................................../ in kind tuliskan:.................. 
d. Dana Dari Internal API : Rp................................... 
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6 = baik,  = sangat baik) Nilai = bobot × skor 
Komentar Penilai: 
 
1. Peta Jalan Teknologi dan Kemanfaatan 
 
…………………………………………………………………………………………..... 
 
…………………………………………………………………………………………..... 
 
2. Pengelolaan dan Luaran  
 
………………………………………………………………………………………….....  
 
………………………………………………………………………………………….....  
 
 
3. Pengusul (PPI Madiun dan Mitra  Industri)  
 
………………………………………………………………………………………….....  
 
………………………………………………………………………………………….....  
 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 

Penilai, 
 
 

Tanda tangan 
 

(Nama Lengkap) 
 
 
 
 
 
 
 
  



Pedoman Penelitian                                                                                                                                                           97 

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun  

 

Lampiran 8.7 Borang Evaluasi Kunjungan Lapangan Hasil Pembahasan Proposal 
Lengkap Riset Andalan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun 
dan Industri 

 
EVALUASI KUNJUNGAN LAPANGAN HASIL PEMBAHASAN PROPOSAL 

LENGKAP RISET ANDALAN PPI MADIUN DANINDUSTRI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kriteria penilaian dibagi atas 4 item: 
a. item 1 dan 2 dilakukan pada saat kunjungan ke laboratorium/bengkel Tim pengusul.  
b. item 3 dilakukan pada saat kunjungan ke tim pengusul dan pimpinan P3M.  
c. item 4 dilakukan pada saat kunjungan ke pimpinan mitra industri.  

 
Penilaian dilakukan secara kualitatif yang dinyatakan dengan nilai lulus atau gagal atau 
perbaikan dari setiap kriteria penilaian. 
 

No Kriteria Penilaian 

NILAI (pilih  

yang sesuai)  

1. 

KESIAPAN, PENGUASAAN DAN UNGGULAN TEKNOLOGI DARI 
PT 

Lulus/perbaikan/ 
gagal 

 

1. Memiliki kesiapan (hasil-hasil riset yang telah dilakukan 
sebelumnya) dari 

2. proses dan produk teknologi yang akan dihasilkan (dapat 
ditunjukkan 

3. secara nyata oleh pengusul pada waktu kunjungan ke 
laboratorium/bengkel 

 
 
 
 

  

 SUMBER DAYA MANUSIA 

Lulus/perbaikan/ 

 

2. 

  

Memiliki komitmen dalam pelaksanaan dan kepakaran yang sesuai 
 

gagal 
 

 dengan usulan proposal. (Peneliti utama & anggota peneliti API 
diharapkan 

 
   

 
hadir) 
   

 PROYEK MANAJEMEN    
    

3. 

1. Pengusul utama & Tim pengusul memiliki Leadership 
2. Pimpinan P3M sebagai penanggung jawab memiliki komitmen 

institusi (pendanaan, skenario pembagian hasil dari tertuang Lulus/perbaikan/ 

 
 
 

Bidang Penelitian : .................................. 
Judul Penelitian : .................................. 
Topik Unggulan : .................................. 
Ketua Peneliti   
a. Nama Lengkap : .................................. 
b. NIDN : .................................. 
c. Jabatan Fungsional : .................................. 
Anggota Peneliti : ..................................Orang 
Lama Penelitian Keseluruhan : ..................................Tahun 
Biaya Penelitian Tahun ke-1   
e. Diusulkan ke P3M : Rp................................... 
f. Direkomendasikan P3M : Rp................................... 
g. Dana Dari Mitra Industri : Rp.................................../ in kind tuliskan:.................. 
h. Dana Dari Internal API : Rp................................... 



Pedoman Penelitian                                                                                                                                                           98 

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun  

 

dalam dokumen-draf). (Kunjungan & diskusi dengan pimpinan 
P3M) gagal 

 
  
   
   

   
    

4. MITRA INDUSTRI 
Lulus/perbaikan/  

gagal 
 

   

 
 

No Kriteria Penilaian 
NILAI (pilih  
yang 
sesuai) 

 
   

 
Rekam jejak yg sesuai dengan proposal, memiliki komitmen 
pendanaan,   

 rencana pengembangan bisnis dari rencana, dan kenario pola   
 pembagian hasil, (kunjungan & diskusi dengan pimpinan mitra   

 industri)   
    

 
Rekomendasi Penerima Hibah harus mendapat nilai LULUS/PERBAIKAN untuk 
semua item. 
 
Komentar Penilai: 
………...…………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………… 

 
Kota, tanggal-bulan-tahun 

 
Penilai I, Penilai II, 
Tanda tangan Tanda tangan 
 
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap) 
*) pilih salah satu 
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Lampiran 8.8  Borang Monitoring dan Evaluasi Riset Andalan Politeknik    
Perkeretaapian Indonesia Madiun dan Industri 

  
MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN 

 
 

A. INSTRUMEN : MITRA INDUSTRI  

Profil (input)    

 1. Nama mitra industry    

 2. Alamat mitra industry   

 3. Sejak kapan mitra industri didirikan  

 4. Bentuk badan hukum (API)  

 5. Bidang usaha yang utama   

 6. Kategori mitra industri (industri  

  besar/menengah/kecil)   

Pelaksanaan Program (proses)   

 1. Nama penanggung jawab yang terlibat  

  dalam program   

 
2. 
 

Jabatan/posisi di mitra industry 
  

 3. Bentuk kerja sama antara mitra industri MOU/kemitraan/bentuk Lain 

  dan tim peneliti program PPI  

      

 
4. 

Frame work kerja sama ke depan (beli 
Beli putus/lisensi 
teknologi/bentuk lain 

  putus, lisensi teknologi, transfer teknologi)  

 5. Teknologi/know how apa yang diberikan  

  oleh Tim pengusul    

 
6. 
 

Dana yang sudah disetorkan (persentase) 
  

 7. Kontribusi dalam bentuk in kind dalam pelaksanaan  

 
 

 
 
   

 8. Persentase pencapaian kegiatan pada tahun  

  ke-1 program    

 9.  Persentase pencapaian kegiatan pada tahun  

  ke-2 program    

Bidang Penelitian : .................................. 
Judul Penelitian : .................................. 
Topik Unggulan : .................................. 
Ketua Peneliti   
a. Nama Lengkap : .................................. 
b. NIDN : .................................. 
c. Jabatan Fungsional : .................................. 
Anggota Peneliti : ..................................Orang 
Lama Penelitian Keseluruhan : ..................................Tahun 
Biaya Penelitian Tahun ke-1   
i. Diusulkan ke P3M : Rp................................... 
j. Direkomendasikan P3M : Rp................................... 
k. Dana Dari Mitra Industri : Rp.................................../ in kind tuliskan:.................. 
l. Dana Dari Internal API : Rp................................... 
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Luaran (Output) 
 
TABEL ini hanya untuk pelaksanaan monitoring Tahun ke-2 dan 3. 
Mohon penilai memperhatikan proposal pengusul dan hasil penilaian site vite sebelumnya 
 
1. Jenis produk/proses teknologi yang dihasilkan  
2. Kapasitas produk yang dihasilkan (jika ada)  
3. Apakah sudah dikomersilkan produk tsb  
4. Berapa nilai jual produk, biaya produksi, dan efisiensi produksi (jika ada)  
5. Bentuk bagi hasil keuntungan antara mitra industri dengan tim program dan PPI Madiun 
6. Manfaat teknologi/ekonomi yang diperoleh  
7. Rencana bisnis yang terkait dengan produk  
8. Pemasaran: brosur, iklan, dan spesifikasi produk yang dihasilkan  

 
 
B. INSTRUMEN : TIM PELAKSANA PPI MADIUN 
 
Profil (input) 
1. Nama PPI Madiun 
2. Nama ketua pelaksana program  
3. Unit kerja–laboratorium  
4. Anggota tim pelaksana (apakah sesuai proposal) atau ada perubahan  
5. Komitmen, penugasan, kerja sama tim dalam pelaksanaan  

 
Pelaksanaan Program (proses) 
Managemen program dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan  
1. Target luaran dalam pelaksanaan kegiatan  
2. Persentase Penyerapan dana disertai laporan keuangan terpisah  

 
Luaran (Output) 
 
TABEL ini hanya untuk pelaksanaan monitoring tahun ke-2 dan 3. 
Mohon penilai memperhatikan proposal pengusul dan hasil penilaian site vite sebelumnya 
Jenis produk/proses teknologi yang dihasilkan. 
1. Kapasitas produk yang dihasilkan (jika ada)  
2. Apakah sudah dikomersilkan produk tsb  
3. Berapa nilai jual produk, biaya produksi, dan efisiensi produksi (jika ada)  
4. Bentuk bagi hasil keuntungan antara mitra industri dengan tim program dan PPI Madiun 

(jika ada)  
5. Manfaat teknologi/ekonomi yang diperoleh  
6. Rencana bisnis plan yang terkait dengan produk  
7. Diseminasi produk/pemasaran: brosur, iklan, spesifikasi produk yang dihasilkan  
8. Keterlibatan mahasiswa S-1, S-2 dan S-3  

 
9. Artikel ilmiah/seminar nasional-internasional/ perolehan HaKI  

Keterangan lain-lain terkait program ( isi jika dianggap perlu) 
 
 
C. INSTRUMEN : INSTITUSI PELAKSANA 
Profil (input) 
1. Nama PPI Madiun 
2. Nama Ketua Tim Peneliti 

 
Pelaksanaan Program (proses) 
1. Managemen monitoring kepada tim pengusul dalam pelaksanaan kegiatan  
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2. Persentase penyetoran dana  
3. Sarana pendukung yang diberikan oleh institusi  
4. Kelengkapan dokumen kerja sama dengan mitra industri dan aturan pembagian royalti 

(mitra industri, PT, dan peneliti)  
5. Manfaat yang diperoleh dari mitra industri dalam program  
6. Potensi keberlanjutan pelaksanaan program  

 
Keterangan lain-lain terkait program ( isi jika dianggapperlu) 
 
Penilaian Monitoring dan Evaluasi Lapangan 
 

No Kriteria 
Acuan Bobot 

Skor Nilai 
 

(Masukan – Proses – Luaran) (%) 
 

     

 

MITRA 
INDUSTRI 

Pendanaan Kerja sama mitra industri 
Kelancaran/Keberhasilan pelaksanaan 

Pekerjaan Pelaksanaan kegiatan 
sesuai proposal potensi komersialisasi 

    

1. 
    

30 
   

    
     

 

TIM 
PELAKSANA 

SDM & komitmen/penugasan 
Manajemen Program 
Target luaran yang diusulkan sesuai 

Proposal 
Teknologi yang dihasilkan 

    

2. 
45 

   
   

    
     
     

  Pendanaan Sarana pendukung yang 
diberikan oleh Institusi Koordinasi & 
monitoring Segi legal/kelengkapan 
dokumen kerja sama dengan mitra 
industri (MOU, pembagian royalti). 
Keberlanjutan 

    
      
 

INSTITUSI 
    

3. 25    

 PELAKSANA     
      

  J u m l a h 70    

Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6,  (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 
= baik,  = sangat baik) Nilai = bobot × skor 
 
Evaluasi Pelaksanaan Program  
 

Pelaksanaan Program  Uraian Tim Penilai 
 
Tim Pelaksana 

 
PPI Madiun 

 
Mitra Industri 

Tempat dan Tanggal ………………………………………………… 
 
Tim Penilai P3M : 

(1) Nama   :…………………………………… Tanda tangan: ………………………….. 
 
 (2). Nama  :…………………………………… Tanda tangan: ………………………….. 
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Komentar Monitoring dan Evaluasi Terpusat RAPID 
Perbaikan kegiatan dan alasan penerimaan monitoring dan evaluasi terpusat RAPID untuk 
dilanjutkan pendanaan tahun berikutnya 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Alasan penolakan monitoring dan evaluasi terpusat RAPID untuk dilanjutkan pendanaan 
tahun berikut 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 

Penilai, 
 
 

Tanda tangan 
 

(Nama Lengkap) 
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Lampiran 8.12 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Lanjutan Riset Andalan Politeknik 
Perkeretaapian Indonesia Madiun dan Industri 
EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL LANJUTAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No  Kriteria Penilaian 
Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

 

 Peta Jalan Riset & Teknologi dan Kemanfaatan     
 a.  Peta jalan riset dan teknologi diuraikan dengan jelas 7    

1 b.  Kepentingan mitra industriterlihat dgn jelas 7    
 c.  Tingkat kesiapan teknologi yang ditawarkan PPI Madiun kepada     
 mitra Industri   5    

2 Pengelolaan dan Luaran   
7 
 
 
 
 

15 
 
 
 

7 
 

   

 
a.  Hasil riset yang telah diperoleh sebelumnya (kepemilikan 
HKI,    

 
publikasi, dan lain-lain) 
     

 

b.  Kejelasan uraian metode dan kegiatan pelaksanaan untuk 
mencapai indikator keberhasilan/target setiap tahun dan Luaran 
Proses/ Produk Teknologi pada akhir (hasil yang dijanjikan)    

     
 c.  Luaran memberikan nilai tambah ekonomi riil bangsa    

       

3 Pengusul (Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun)  
 
 

15 
 
 
 

7 
 
 
 

5 

   

 
a. Rencana bisnis diuraikan (pembiayaan, pencapaian 

produksi,    
 kepemilikan, pemasaran produk & pola pembagian  

hasil usaha) 
 

   

    

 

b. Kontribusi pembiayaan (in cash dan in kind) dari API 
danMitra Industri (ada bukti kelengkapan bermeterai) 
    

 

c. Profil Mitra Industri sesuai kriteria yg ditetapkan pada 
panduan 
(lama operasi & rekam jejak & bidang usaha yang sesuai)    

      

   JUMLAH 70    

Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6,  (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 
= baik,  = sangat baik) Nilai = bobot × skor 
 

Judul Penelitian : .................................. 
  .................................. 
Ketua Peneliti   
a. Nama Lengkap : .................................. 
  .................................. 
b. NIDN : .................................. 
  .................................. 
 : .................................. 
Pengusul : ..................................Orang 
Jangka WaktPenelitian : ..................................Tahun 
Biaya Keseluruhan dari P3M : Rp................................... 
   
Mitra Industri : ..................................... 
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Komentar Penilai: 
 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 

 
Tanda tangan (Nama 
Lengkap) 
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Lampiran 8.13 Borang Penilaian Seminar Hasil Riset Andalan Politeknik 
Perkeretaapian Indonesia Madiun dan Industri 

 
PENILAIAN SEMINAR HASIL 

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

…………………………………………………………….. 
Ketua Peneliti :  …………………………………………………………….. 
NIDN :  …………………………………………………………….. 
PPI MadiunPengusul :  …………………………………………………………….. 
Tema :  …………………………………………………………….. 
Jangka Waktu Penelitian :  mulai tahun ..…..  sampai dengan tahun ….. 
Biaya Keseluruhan P3M     :  Rp …………………. 
Mitra Industri :  …………………………………………………………….. 
 

No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai  
1 Peta Jalan Teknologi dan Transfer Teknologi.  

a. Kegiatan sesuai peta jalan teknologi (produk/proses teknologi 15  
terhadaptime frame)  

b.  Transfer teknologi: PPI Madiun/peneliti kepada mitra industri 
15 

diwujudkan  
2 Pengelolaan/pelaksanaan dan Luaran Hasil. 

a.  Luaran kegiatan memenuhi target yang diusulkan pada proposal 
15 

(seperti : proses & produk teknologi, HKI, artikel ilmiah dan  
prototipe, dll)  

b.  Hasil RAPID memberikan potensial nilai komersial (sudah/belum di 
15 

komersialisasikan).  
c.  Luaran RAPID (seperti: pencapaian produksi, pemasaran produk,  

keuntungan dan pembagian hasil usaha/royalty oleh mitra industri 20  
kePPI Madiun (sesuai MOU)  

3 Lembaga Pengusul (PPI Madiun dan Mitra Industri).  
a.  Kerja sama mitra industri dan tim PPI Madiun terbina dan  

bersinergi (seperti: mitra industri sesuai dengan usulan proposal, 7  
keterbukaan kedua pihak untuk menyelesaikan kendala, pertemuan  
rutin, keberlanjutan kerja sama setelah RAPID dll)  

b.  Kontribusi pembiayaan dalam bentuk in cash dan in kind dari PT 
7 

dan mitra industri sesuai proposal dan terlaksana 
 

Jumlah 70 
 
Keterangan:  
Skor: 1, 2, 3, 5, 6,  (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik,  = sangat baik) 
Nilai = bobot × skor  
Komentar Penilai:  
...........................................................................................................................................  

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Penilai, 

 
Tanda tangan 

 
(Nama Lengkap) 
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Lampiran 8.14   Borang Penilaian Poster Riset Andalan Politeknik Perkeretaapian 

Indonesia Madiun 
 

PENILAIAN POSTER 
 
        

No 
Kriteria 
Penilaian   

Bobot 
(%) Skor  Nilai 

1 Substansi (tujuan, metode, hasil)  40    

2 Kejelasan Informasi:   30    
 - Terbaca (visible)       

 
- Terstruktur 
(structured)       

      

3 Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian) 30    

 Jumlah  70    

Keterangan: 
 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6,  (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 
= baik,  = sangat baik) Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 

 
Tanda tangan (Nama 
Lengkap) 
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BAB 9 
PENELITIAN DOSEN PEMULA 

 
9.1 Pendahuluan 

Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian 
dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan 
kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi.Cakupan Penelitian 
ini meliputi semua rumpun ilmu.Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen dengan 
pendidikan maksimum S-2 dan jabatan fungsional asisten ahli. 
PDP merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap 
untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan menjadi sarana latihan bagi dosen 
pemula untuk memublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik lokal maupun 
nasional terakreditasi. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk 
menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat 
melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih kompetitif. 

 
9.2 Tujuan 

Tujuan dari PDP ini adalah: 
a. untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti dosen pemula; 
b. menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk memublikasikan hasil penelitiannya 

dalam jurnal ilmiah, baik lokal maupun nasional terakreditasi; dan 
c. menginisiasi peta jalan penelitiannya.  

 
9.3 Luaran Penelitian 

Luaran wajib dari PDP ini adalah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional. Luaran 
tambahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional; 
dan, 

b. pengayaan bahan ajar.  
 
9.4 Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Dosen Pemula dijabarkan sebagai 
berikut: 
a. pengusul adalah dosen tetap dengan pendidikan maksimum S-2; 
b. tim Peneliti berjumlah 2-3 orang;  
c. ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai 

oleh PPI Madiun. 
d. setiap peneliti hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali, baik 

sebagai anggota maupun sebagai ketua peneliti;  
e. usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah 

yang diampu;  
f. jangka waktu penelitian adalah satu tahun. 
h. Usulan penelitian disampaikan ke P3M PPI Madiun.  

 
9.5 Sistematika Usulan Penelitian 

Usulan Penelitian Dosen Pemula maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk 
halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan Times 
NewRoman ukuran 9 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan 
ukuran kertasA-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut. 

 
HALAMAN SAMPUL (Lampiran 9.1) 
HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 9.2) 
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 9.3) 
DAFTAR ISI 
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RINGKASAN (maksimum satu halaman) 
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang 
akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan 
secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. 
 
BAB 1. PENDAHULUAN 
Uraikan latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti 
dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan.Perlu 
dikemukakan hal-hal 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. Pada bab 
ini juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu 
pengetahuan. Buatlah rencana capaian seperti pada Tabel 9.1 sesuai luaran yang 
ditargetkan. 
Tabel 9.1 Rencana Target Capaian 
 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 

1 Publikasi ilmiah di jurnal nasional  

2 

Pemakalah dalam temu Nasional  

ilmiah2) Lokal  

3 Bahan ajar3)   

4 

Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, 
Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial) 
4)  

5 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)5)  
1) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published 

2) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan  
3) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit 
4) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan  
5) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Bab 2 Tabel 2.7 

 
 
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. Pustaka yang 
digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel 
pada jurnal ilmiah yang relevan. 

 
BAB 3. 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 pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis 
informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian. 
 
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 
4.1 Anggaran Biaya 
Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan format sebagaimana 
pada Lampiran B. Sedangkan ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format 
Tabel 9.2 dengan komponen sebagai berikut. 
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Tabel 9.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Dosen Muda yang Diajukan 
 

 
4.2 Jadwal Penelitian 
Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1 tahun dalam 
bentuk diagram batang (bar chart) seperti dalam Lampiran C. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem 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 disitasi 
dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampiran 1.Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran B). 
Lampiran 2.Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas (Lampiran D). 
Lampiran 3.Biodata ketua dan anggota tim pengusul (Lampiran E). 
Lampiran 4.Surat pernyataan ketua peneliti (Lampiran F). 
 
9.6 Sumber Dana Penelitian 
Sumber dana Penelitian Dosen Pemula dapat berasal dari: 
a. Dana dari PPI Madiun;  
b. Dana Hibah, dan  
c. Dana kerja sama penelitian 

 
9.7 Seleksi Proposal 
Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Dosen Pemula dilakukan oleh Tim Penilai dalam 
bentuk Evaluasi Dokumen secara daring (online) dan dokumen cetak.Komponen penilaian 
Evaluasi Dokumen proposal secara daring menggunakan Borang sebagaimana pada 
Lampiran 9.4. 
 
9.8 Pelaksanaan dan Pelaporan 
Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal.Hasil 
pemantauan dan evaluasi internal dilaporkan oleh PPI Madiun.Penilaian pelaksanaan 
pemantauan dan evaluasi menggunakan Borang sebagaimana pada Lampiran 9.5. Pada 
akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam 
bentuk kompilasi luaran penelitian 
Setiap peneliti diwajibkan menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi oleh penilai 

No Jenis Pengeluaran 
Biaya yang 

Diusulkan (Rp) 

1 
Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, pengumpul data, 
pengolah data, penganalisis data, honor operator, dan honor pembuat 
sistem (maksimum 30% dan dibayarkan sesuai ketentuan)  

2 

Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, surat 
menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, 
publikasi, pulsa, internet, bahan laboratorium, langganan jurnal 
(maksimum 60%)  

3 
Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, seminar/workshop DN-
LN, biaya akomodasi-konsumsi, perdiem/lumpsum, transport 
(maksimum 40%)  

4 
Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, kendaraan, kebun 
percobaan, peralatan penunjang penelitian lainnya (maksimum 
40%)  

 Jumlah  
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internal.Hasil pemantauan dan evaluasi internal atas laporan kemajuan ini dilaporkan oleh 
PPI Madiun.Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil 
penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian.Setiap peneliti wajib melaporkan 
pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut: 
a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian 

(memuat kegiatan secara umum, bukan logbook) terhitung sejak penandatanganan 
perjanjian penelitian;  

b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi oleh penilai internal dengan membuat 
laporan kemajuan yang telah disahkan;  

c. membuat Laporan Akhir yang telah disahkan diberikan ke P3M PPI Madiun;  
d. mengompilasi luaran penelitian pada akhir pelaksanaan penelitian termasuk bukti luaran 

penelitian yang dihasilkan (publikasi ilmiah, makalah yang diseminarkan, buku ajar, dan 
lain-lain);  

e. memberikn dokumen seminar hasil berupa artikel, poster dan profil penelitian; dan  
f. mengikuti seminar hasil penelitian setelah penelitian selesai sesuai perencanaan dan 

dilporkan ke P3M PPI Madiun.  
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Lampiran 9.1 Format Halaman Sampul Penelitian Dosen Pemula 

 
Kode/Nama Rumpun Ilmu* :........./............... 

 
 
 
 

USULAN 
 

PENELITIAN DOSEN PEMULA 
 
 
 

Logo PPI Madiun 
 
 
 
 
 
 

JUDUL PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 

TIM PENGUSUL 
 

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN 
 

Bulan dan Tahun 
 
 
 
* Tulis salah satu kode dan nama rumpun ilmu mengacu pada Lampiran A. 
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Lampiran 9.2 Format Halaman Pengesahan Proposal Penelitian Dosen Pemula 
 

HALAMAN PENGESAHAN  

PENELITIAN DOSEN PEMULA  

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

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 : …………………………………………………………  

Anggota Peneliti (2)   

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

b.  NIDN : …………………………………………………………  

Anggota Peneliti (ke 3 )   

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

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

Mengetahui:  Madiun, ………………….……… 
Direktur  

Politeknik Perkeretaapian 
Indonesia Madiun 

 
 
 

AMIRULLOH 
Pembina Tk. 1 (IV/b) 

NIP. 19740730 199703 1 001 

 Kepala Pusat Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat  

PPI Madiun 
 
 
 

ADYA AGHASTYA, M.T 
Penata  (III/c) 

NIP.19871028 201402 1 003 
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Lampiran 9.3 Format Identitas dan Uraian Umum 
 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 
 
1.  Judul Penelitian  :  …………….………..……………………………………… 
2.  Tim Peneliti : ………………………………..……………………………. 

 
3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):  

………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  

4. Masa Pelaksanaan  
Mulai : bulan: ………………………. tahun: …………………….. 

Berakhir : bulan: ………………………. tahun: …………………….. 

5.  Usulan Biaya PPI MADIUN Ditjen Penguatan Risbang 

Tahun ke-1 : Rp .............................................................. 

Tahun ke-2 : Rp .............................................................. 

Tahun ke-3 : Rp .............................................................. 
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan)..................................................  
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)  

……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

8. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, produk, 
atau rekayasa)  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan 
pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah 
internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan 
tahun rencana publikasi)  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, 
tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

 
 
 
 
 
 
 
 

No Nama Jabatan Bidang 
Keahlian 

Instansi 
Asal 

Alokasi Waktu 
(jam/minggu) 
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Lampiran 9.4 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Penelitian Dosen Pemula 
 
EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL 

PENELITIAN DOSEN PEMULA 
 

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

Tema :............................................................................................................. 

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

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

Ketua Peneliti  
a. Nama Lengkap :............................................................................................................. 

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

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

Anggota Peneliti : ................ Orang 

Lama Penelitian Keseluruhan : ........... Tahun 
Biaya Diusulkan ke PPI 
Madiun : Rp ..................... 

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

No 
Kriteria Penilaian 

Bobot 
(%) Skor Nilai 

1 

Perumusan masalah: 

25 

  

a. Ketajaman perumusan masalah 

b. Tujuan Penelitian 

2 

Peluang luaran penelitian: 

25 

  

a. Publikasi ilmiah 
b. Pengembangan iptek-sosbud 

c. Pengayaan bahan ajar 

3 

Metode penelitian 

25 

  
-  Ketepatan dan kesesuaian metode yang 
digunakan 

4 

Tinjauan pustaka: 

15  

 

a. Relevansi 
b. Kemutakhiran 

c. Penyusunan daftar pustaka 

5 

Kelayakan penelitian: 

10  

 

a. Kesesuaian waktu 
b. Kesesuaian biaya 

c. Kesesuaian personalia 

Jumlah 100   
Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) 
Nilai = bobot × skor 
Komentar Penilai: 
...................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Penilai, 
Tanda tangan 
(Nama Lengkap) 
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Lampiran 9.5 Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian Dosen Pemula 
 

MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN 
PENELITIAN DOSEN PEMULA 

 

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

  ……………………………………………………… 

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

NIDN : ……………………………………………………… 

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

Tahun Pelaksanaan Penelitian : ..................................... 
Biaya yang diusulkan ke PPI 
MADIUN : Rp……………………. 

Biaya yang disetujui PPI MADIUN : Rp ……………........... 

 

No Komponen Penilaian Keterangan 
Bobot 

(%) 
Skor Nilai 

1 Publikasi ilmiah / jurnal 
tidak ada draf submitted accepted Published 

50   
     

2 
Sebagai pemakalah 
dalamtemu ilmiah lokal/ 
nasional 

tidak ada draf terdaftar sudah dilaksanakan 
20   

    

3 Bahan ajar 
tidak ada draf 

diproses 
penerbit 
editing) 

sudah terbit 
20   

    

4 

TTG, 
produk/model/purwarup
a / desain/ karya seni/ 
rekayasa sosial 

tidak ada draf produk Penerapan 

10   
    

 Jumlah 100   

 
Komentar Penilai: 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 
Tanda tangan (Nama 
Lengkap) 

Keterangan: 
 

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

 Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan 
capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian 
luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.  

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

submitted, 3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap 
published/accepted).  

 
2. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 
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= terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah 
membawakan makalah pada temu ilmiah internasional).  

3. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target 
yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).  

4. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 
= produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap 
penerapan).  
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Lampiran 9.6 Borang Penilaian Seminar Hasil Penelitian Dosen Pemula 
 

PENILAIAN SEMINAR HASIL 
 

PENELITIAN DOSEN PEMULA 
 
Judul Penelitian : ……………………………………………………….. 
 ……………………………………………………….. 
Ketua Peneliti : ……………………………………………………….. 
NIDN : ……………………………………………………….. 
Perguruan Tinggi Pengusul : ……………………………………………………….. 
Jangka Waktu Penelitian : mulai tahun ..…..  sampai dengan tahun ….. 
Biaya Keseluruhan Dari PPI MADIUN : Rp …………………. 
 

No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai 

1 Luaran: 50   

a. Prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala 
lokal, regional maupun nasional 

b. Tingkat pemanfaatan hasil penelitian 

2 Tingkat pemanfaatan hasil penelitian 35   

3 
Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan 
hasil 

15   

Jumlah 100   

 
 
Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = 
sangat baik) 
Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 

Penilai, 
 

Tanda tangan 
 

(Nama Lengkap) 
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Lampiran 9.7 Borang Penilaian Poster Penelitian Dosen Pemula 
 

PENILAIAN POSTER 
 

PENELITIAN DOSEN PEMULA 
 

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

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

Ketua Peneliti : ................................................................................ 

NIDN  : ................................................................................ 

Perguruan Tinggi Pengusul : ................................................................................ 

Jangka Waktu Penelitian : ....................... Tahun 
Biaya Keseluruhan dari PPI 
MADIUN : Rp ........................... 
 

No 
Kriteria Penilaian 

Bobot 
(%) Skor Nilai 

1 Substansi (tujuan, metode, hasil) 40   

2 Kejelasan Informasi: 30 

  

- Terbaca (visible) 

- Terstruktur (structured) 

3 Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian) 30   

Jumlah 100   

Keterangan: 
 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = 
sangat baik) 
Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Penilai, 

 
Tanda tangan  
(Nama Lengkap) 
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BAB 10 
PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI (PEKERTI) 

 
 
10.1 Pendahuluan 

Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah semakin 
berkembangnya dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Hampir di semua provinsi 
maupun kabupaten kota saat ini sudah memiliki institusi pendidikan tinggi, baik dalam 
bentuk universitas, sekolah tinggi, maupun politeknik. Fenomena ini sangat 
menggembirakan karena pendidikan tinggi akan lebih mudah dijangkau terutama di 
lokasi-lokasi perguruan tinggi di manapun. Dengan demikian, program peningkatan 
kualitas sumber daya manusia Indonesia yang merupakan salah satu tugas dari 
Pemerintah dapat lebih mudah terealisasikan. 
Kerja sama penelitian antar kelompok peneliti yang relatif baru berkembang dengan 
pusat-pusat penelitian maupun kelompok-kelompok peneliti unggulan perguruan tinggi 
di Indonesia masih perlu didorong dan ditingkatkan sehingga sinergi pelaksanaan 
penelitian dapat lebih optimal. 

 
10.2 Tujuan 

Tujuan skema Pekerti adalah: 
a. untuk memberikan wadah bagi dosen/kelompok peneliti yang relatif baru 

berkembang dalam kemampuan menelitinya agar dapat memanfaatkan sarana dan 
keahlian, serta mengadopsi dan mencontoh budaya penelitian yang baik dari 
kelompok peneliti yang lebih maju di perguruan tinggi lain dalam melaksanakan 
penelitian yang bermutu; dan  

b. untuk membangun kerja sama penelitian antar perguruan tinggi di Indonesia.  
 
10.3 Luaran Penelitian 

Luaran wajib program Pekerti adalah: 
a. terbangunnya kerja sama penelitian antar perguruan tinggi;  
b. publikasi ilmiah minimal pada jurnal nasional terakreditasi; atau  
c. keikutsertaan dalam seminar nasional dan atau internasional.  
Sedangkan luaran tambahan adalah HKI, produk teknologi yang langsung dapat 
dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan (stakeholders), model, dan atau buku ajar. 

 
10.4 Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Pekerti adalah sebagai berikut. 
a. Tim Peneliti Pengusul (TPP) terdiri atas ketua dan maksimum dua orang anggota, 

maksimum bergelar S-2, tidak berstatus mahasiswa dan tidak sedang memegang 
jabatan struktural, berasal dari kelompok peneliti yang relatif baru berkembang 
dalam hal kemampuan dan pengalaman melaksanakan penelitian, serta 
terbatasnya sarana penelitian untuk topik penelitian yang diusulkan di perguruan 
tinggi TPP. 

b. Tim Peneliti Mitra (TPM) terdiri atas seorang ketua dan seorang anggota, keduanya 
bergelar minimal S-2, berasal dari kelompok peneliti, laboratorium, atau pusat 
penelitian di perguruan tinggi dengan kualitas dan produktivitas penelitian dan 
publikasi yang memadai dengan menunjukkan kepeloporan dalam bidang penelitian 
yang diusulkan. Apabila TPM merupakan tempat TPP menempuh pendidikan 
terakhir, maka batasan minimum adalah dua tahun sejak kelulusan TPP di 
perguruan tinggi tersebut. TPP dan TPM harus berasal dari perguruan tinggi yang 
berbeda.  

c. Topik penelitian yang diusulkan diharapkan dapat dilaksanakan dan dikembangkan 
di TPP setelah program penelitian ini selesai.  

d. Usulan penelitian dibuat secara bersama antara TPP dan TPM. Usulan harus 
mendapat persetujuan (endorsement) dalam bentuk pernyataan yang ditanda 
tangani oleh ketua TPM, yang menyatakan bahwa usulan yang diajukan memang 
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sesuai dengan lingkup keahlian dan bidang penelitian TPM, serta kondisi dan 
kapasitas laboratorium TPM masih memungkinkan untuk menampung TPP selama 
melakukan penelitian.  

e. Jangka waktu penelitian adalah dua tahun. 
f. Usulan penelitian disampaikan ke P3M PPI Madiun.  

 
10.5 Sistematika Usulan Penelitian 

Usulan PEKERTI maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman 
sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan Times New 
Roman ukuran 9 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran 
kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut. 
 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 10.1) 
HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 10.2) 
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 10.3) 
RINGKASAN (maksimum satu halaman) 
 
Ringkasan mencakup penjelasan tentang tujuan umum dan tujuan khusus penelitian yang 
diusulkan dan metode yang akan digunakan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian dalam 
hal peningkatan keahlian dan kompetensi peneliti serta peningkatan kapasistas 
lembaga/laboratorium tempat TPP berada.Ringkasan harus mampu menguraikan secara 
cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan luaran yang dijanjikan. 
 
BAB 1. PENDAHULUAN 
Jelaskan lingkup dan tujuan penelitian, bagaimana keterkaitan antara penelitian yang 
diusulkan dan penelitian yang sedang berjalan atau yang sudah dihasilkan TPP dan atau 
TPM.Jika penelitian yang diusulkan bidangnya berbeda dengan penelitian yang sudah 
dilaksanakan, berikan penjelasan bagaimana pengalaman dan hasil penelitian yang lalu 
memberikan kontribusi pada penelitian yang sedang diusulkan.Jelaskan juga keutamaan, 
orisinalitas, antisipasi, dan kontribusi pada ilmu pengetahuan atau pada pembangunan 
nasional.Uraikan pendekatan kritis dan konseptual yang digunakan dalam pelaksanaan 
penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya 
terhadap ilmu pengetahuan. Buatlah rencana capaian tahunan seperti pada Tabel 10.1 
sesuai luaran yang ditargetkan dan lamanya penelitian yang akan dilakukan. 
 
 
Tabel 10.1 Rencana Target Capaian Tahunan 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

TS1) TS+1 

1 Publikasi ilmiah2) 
Internasional   

Nasional Terakreditasi   

2 
Pemakalah dalam temu 
ilmiah3) 

Internasional   

Nasional   

3 
Inivited Speaker dalam 
temu ilmiah4) 

Internasional   

Nasional   

4 
Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI)5) 

Paten   

Paten sederhana   

Hak Cipta   

Merek dagang   

Rahasia dagang   

Desain Produk Industri   

Indikasi Geografis   

Perlindungan Varietas Tanaman   

Perlindungan Topografi Sirkuit 
Terpadu   
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5 Teknologi Tepat Guna6)   

6 Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial7)   

7 Buku Ajar (ISBN)8)   

8 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)9)   
1) TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)  
2) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published 

3) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan  

4) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan  

5) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted 

6) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan  
7) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan  
8) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit  
9) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Bab 2 Tabel 2.7  

 
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  
Gunakan pustaka acuan primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil 
penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan 
hasil yang sudah dicapai, serta keterkaitannya dengan usulan penelitian ini  
 
BAB 3. METODE PENELITIAN  
Kemukakan rencana penelitian secara terperinci, meliputi garis besar pendekatan penelitian, 
metode dan prosedur pengumpulan data, analisis dan induksi yang akan digunakan dalam 
mencapai tujuan penelitian yang disebutkan. Metode dan prosedur penelitian harus sejalan 
dengan usulan dana yang diajukan. Tuliskan target atau indikator keberhasilan yang ingin 
dicapai dari penelitian ini. Harus dipaparkan dengan jelas bagian yang dikerjakan di TPP 
dan yang dikerjakan di TPM sebagai suatu kesatuan penelitian kerja sama di mana terlihat 
unsur pemagangan TPP di TPM.  
 
 
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN  
4.1 Anggaran Biaya 
Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan format pada 
Lampiran B. Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format pada Tabel 10.2 
 
Tabel 10.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya PEKERTI yang Diajukan Setiap Tahun 

No Jenis Pengeluaran 
Biaya yang Diusulkan (Rp) 

Tahun ke-1 Tahun ke-2 

1 

Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, 
pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, 
honor operator, dan honor pembuat sistem 
(maksimum 30% dan dibayarkan sesuai ketentuan)   

2 

Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, 
surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, 
penjilidan laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan 
laboratorium, langganan jurnal (maksimum 60%)   

3 

Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, 
seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-
konsumsi, perdiem/lumpsum, transport (maksimum 
40%)   

4 
Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, 
kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang 
penelitian lainnya (maksimum 40%)   

Jumlah   
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4.2 Jadwal Penelitian 
Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk dua tahun dalam 
bentuk diagram palang (barchart) seperti pada Lampiran C. Jelaskan bagaimana TPP dan 
TPM akan dilibatkan dalam tahapan penelitian tersebut serta lama waktu di laboratorium 
masing-masing. Jadwal harus mampu memperlihatkan dengan jelas kegiatan yang 
dikerjakan di TPP dan di TPM 
 
BAB 5. PELAKSANAAN KERJA SAMA PENELITIAN  
Uraikan pertimbangan dalam menentukan mitra, sebagaimana rencana pelaksanaan kerja 
sama penelitian yang diusulkan, serta hak dan tanggung jawab pihak TPP dan TPM. 
Jelaskan rencana penelitian selanjutnya di TPP (keberlanjutan) setelah kerja sama 
penelitian ini selesai berupa peta jalan.  
 
REFERENSI  
Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan 
urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 
disitasi dalam usulan penelitian yang dicantumkan di dalam referensi. 
 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran B). 
Lampiran 2. Dukungan sarana dan prasarana penelitian menjelaskan sarana 

yangmenunjang penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan dalam 
penelitian ini dan ketersediannya di perguruan tinggi pengusul. Apabila tidak 
tersedia, jelaskan bagaimana cara mengatasinya.  

Lampiran 3. Persetujuan (Endorsement) 
Surat keterangan dari ketua TPM yang menyatakan persetujuannya untuk 
menjadi mitra dalam pelaksanaan penelitian yang diusulkan, dan 
pernyataan bahwa kondisi dan kapasitas laboratorium TPM dapat 
menerima TPP selama melaksanakan penelitian 
 

Lampiran 4. Pernyataan dari Atasan Langsung TPP Surat keterangan dari atasan 
langsung TPP yang menyatakan bahwa TPP tidak sedang melaksanakan 
pendidikan pascasarjana. 

 
Lampiran 8.      Pernyataan TPP 

Surat keterangan TPP yang menyatakan bahwa selama berada di TPM, 
TPP akan melaksanakan penelitian secara penuh waktu, yang 
disetujui/ditanda tangani oleh dekan yang bersangkutan. Tanda tangan 
dekan ini sekaligus sebagai persetujuan dekan kepada TPP bahwa TPP 
diizinkan meninggalkan semua tugas di institusi TPP selama TPP 
melaksanakan penelitian di TPM. 

 
10.6 Sumber Dana Penelitian 

Sumber dana PEKERTI dapat berasal dari: 
a. PPI MADIUN  
b. Hibah; dan  
c. kerja sama penelitian  

 
10.7 Seleksi Proposal 

Seleksi proposal PEKERTI dilakukan dalam dua tahapan, yaitu Evaluasi Dokumen 
cetak dan  pembahasan untuk proposal yang dinyatakan lolos tahap Evaluasi 
Dokumen secara daring. Komponen penilaian Evaluasi Dokumen proposal 
menggunakan borang sebagaimana pada Lampiran 10.5.Sedangkan komponen 
penilaian pembahasan proposal menggunakan borang sebagaimana pada Lampiran 
10.6. 
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10.8 Pelaksanaan dan Pelaporan 

Setiap tahun peneliti menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi oleh penilai 
internal.Hasil pemantauan dan evaluasi internal atas laporan kemajuan ini dilaporkan 
oleh perguruan tinggi PPI Madiun.Peneliti yang dinyatakan layak untuk melanjutkan 
kegiatan penelitian tahun berikutnya akan diumumkan dan proposal. Pada akhir 
pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam 
bentuk kompilasi luaran penelitian. 

 
Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal 

berikut: 
a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian 

Penelitian (memuat kegiatan secara umum, bukan logbook) terhitung sejak 
penandatanganan perjanjian penelitian;  

b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi oleh penilai internal dan eksternal 
dengan membuat laporan kemajuan yang telah disahkan;  

c. bagi peneliti yang dinilai layak untuk melanjutkan penelitian, harus membuat 
proposal tahun berikutnya dengan format mengikuti proposal tahun sebelumnya;  

d. Laporan Akhir Tahun yang telah disahkan diberikan ke P3M AI Madiun;  
e. mengompilasi  luaran  penelitian  akhir pelaksanaan penelitian melalui termasuk 

bukti luaran penelitian yang dihasilkan (publikasi ilmiah, HKI, makalah yang 
diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain); 

g. memberikan dokumen seminar hasil berupa artikel, poster dan profil penelitian; dan  
h. mengikuti seminar hasil penelitian setelah penelitian selesai sesuai perencanaan 

dan dilaporkan ke P3M PPI Madiun.  
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Lampiran 10.1 Format Halaman Sampul Penelitian Kerja Sama Antar PerguruanTinggi 
 
 

Kode/Nama Rumpun Ilmu* :........./..................... 
 
 
 
 

USULAN 
 

PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI (PEKERTI) 
 

Logo PPI Madiun 
 
 
 
 
 
 

JUDUL PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 

TIM PENGUSUL DAN MITRA 
 

(Nama ketua dan anggota TPP dan TPM lengkap dengan gelar, dan NIDN) 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN 
 

Bulan dan Tahun 
 
 
 
 
 
 
* Tulis salah satu kode dan nama rumpun ilmu mengacu pada Lampiran A. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pedoman Penelitian                                                                                                                                                           125 

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun  

 

Lampiran 10.2 Format Halaman Pengesahan Proposal Penelitian Kerja Sama antar 
Perguruan Tinggi 

 
HALAMAN PENGESAHAN 

 
PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI 

 

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

  ………………………………………….…………… 

Bidang Unggulan PT : ………………………………………….…………… 

Topik Unggulan : ………………………………………….…………… 

Ketua TPP:  

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 : ………………………………………….…………… 

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

Anggota Peneliti (2)  

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

b. NIDN : ………………………………………….…………… 
c. Perguruan Tinggi : ………………………………………….…………… 

Ketua TPM:  

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

b. NIDN : ………………………………………….…………… 

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

d. Nama Perguruan Tinggi : ………………………………………….…………… 

e. Program Studi : ………………………………………….…………… 

Lama Penelitian Keseluruhan : ………… tahun 

Usulan Penelitian Tahun ke- : …………………. 

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp  ……………. 

Biaya Penelitian : 
- diusulkan ke PPI MADIUN : Rp ……………. 

- dana internal PT : Rp ……………. 

- dana institusi mitra : Rp  ……………. / in kind tuliskan: …….………… 
 

 
Mengetahui:  Madiun, ………………….……… 

Direktur  
Politeknik Perkeretaapian 

Indonesia Madiun 
 
 
 

AMIRULLOH 
Pembina Tk. 1 (IV/b) 

NIP. 19740730 199703 1 001 

 Kepala Pusat Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat  

PPI Madiun 
 
 
 

ADYA AGHASTYA, M.T 
Penata  (III/c) 

NIP.19871028 201402 1 003 
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Lampiran 10.3 Format Identitas dan Uraian Umum 
 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 
 
1.  Judul Penelitian  :  …………….………..……………………………………… 
2. Tim Peneliti       

 No  
Nama 

Jabatan 
Bidang 
Keahlian 

Instansi 
Asal 

Alokasi Waktu 
(jam/minggu)  

 1  ……………… Ketua 
………….
. ………… ……………  

 2  ……………… Anggota 1 
………….
. ………… ……………  

 3  ……………… Anggota 2 
………….
. ………… ……………  

 …  ……………… ……. 
………….
. ………… ……………  

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):   

 ……………………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………………  

4. Masa Pelaksanaan      

 Mulai : bulan: ………………………. tahun: ……………………..   

 Berakhir : bulan: ………………………. tahun: ……………………..   

5. Usulan Biaya PPI MADIUN Ditjen Penguatan Risbang    

 Tahun ke-1 : Rp ..............................................................  

 Tahun ke-2 : Rp ..............................................................  

 Tahun ke-3 : Rp ..............................................................  
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan)..................................................  
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)  

……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

8. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, produk atau 
rekayasa sosial)  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan 
pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional 
bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana 
publikasi)  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun 
rencana perolehan atau penyelesaiannya  
……………………………………………………………………………………  
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Lampiran 10.4 Justifikasi Anggaran Penelitian (untuk Tahun Berjalan) 
Justifikasi anggaran penelitian disusun untuk dua tahun, ditulis dengan terperinci dan jelas. 
 
1. Biaya TPP  

a. Biaya operasional penelitian  
b. Biaya perjalanan ke lokasi TPM (maksimum 2 orang pp/tahun, at cost).  
c. Bantuan biaya hidup selama melakukan kegiatan penelitian di TPM  
d. Honorarium per orang  

2. Biaya TPM  
a. Biaya operasional penelitian 

Biaya untuk TPM dibayarkan oleh Lembaga Penelitian TPP sesuai dengan tahapan 
kontrak. 

b. Honorarium 
Untuk TPM luar negeri tidak ada honor. 

c. Biaya untuk satu orang perjalanan pulang pergi ke kota TPP (at cost) dan biaya 
akomodasi selama maksimum 7 hari).  

3. Biaya pembelian bahan habis dan perlatan disesuaikan dengan nggaran yang tersedia.  
4. Biaya lain-lain (administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya tuliskan).  
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Lampiran 10.5 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Penelitian Kerja Sama Antar 
Perguruan Tinggi 

EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL 
PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI 

 

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

Bidang Penelitian : ................................................................................................  
Perguruan Tinggi TPP : ................................................................................................  

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

Ketua Peneliti TPP        

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

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

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

Ketua TPM        

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

b. Perguruan Tinggi TPM : ................................................................................................  

c. NIDN  : ................................................................................................  

d. Jabatan Fungsional : ................................................................................................  

Lama Penelitian Keseluruhan : ........... tahun      

Biaya Penelitian Tahun Ke-1        
a. Diusulkan ke PPI 
MADIUN : Rp ......................  
b. Direkomendasikan : Rp ......................  

c. Dana dari instansi lain : Rp ...................... / in kind tuliskan : .....................................   
         

 No  Kriteria Penilaian  Bobot (%) Skor Nilai  

 
1 

Kesesuaian keahlian pengusul dengan 
program 

15 
   

 
2 

Pentingnya kerja sama 
penelitian   

20 
   

 

3 

Rekam jejak TPM: 
a.  Kesesuaian keahlian, 
b.  Prestasi penelitian dan Publikasi, HKI,kerja 

sama 

    

 

25 

   

    

 4 Mutu penelitian (tujuan, metode, luaran) 20    

  Kelayakan penelitian: 
a.   Keberlanjutan penelitian di TPP, 
b.   Biaya, 
c.   Perencanaan/alokasi waktu kerja sama. 

    
 

5 20 
   

    

      

   Jumlah   100    

Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = 
sangat baik) Nilai = bobot × skor 

Komentar Penilai: 

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

 
Kota, tanggal-bulan-tahun  
Penilai, 

 
Tanda tangan  
(Nama Lengkap) 
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Lampiran 10.6 Borang Evaluasi Pembahasan Proposal Penelitian Kerja Sama Antar 
Perguruan Tinggi 

 
EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL 

PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI 
 

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

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

Perguruan Tinggi TPP : ................................................................................................  

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

Ketua Peneliti TPP       

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

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

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

Ketua TPM       

a. Nama Lengkap : ................................................................................................  
b. Perguruan Tinggi TPM : ................................................................................................  

c. NIDN : ................................................................................................  

d. Jabatan Fungsional : ................................................................................................  

Lama Penelitian Keseluruhan : ........... tahun     

Biaya Penelitian Tahun Ke-1      
a. Diusulkan ke PPI 
MADIUN : Rp ......................  

b. Direkomendasikan : Rp ......................  
c. Dana dari instansi lain : Rp ....................../ in kind tuliskan: .......................................  
      

No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai  

1 Kemampuan presentasi dan penguasaan materi 15    

2 

Pentingnya kerja sama penelitian: 

25 

   
a.  Penguasaan iptek dan metode penelitian    

b. Sarana dan prasarana penelitian    

3 

Mutu penelitian: 

25 

   
a. Relevansi dan kemutakhiran program    

b. Ketetapan desain dan metode penelitian    

4 

Potensi tercapainya luaran penelitian: 

25 

   
a. Publikasi    
b. Peningkatan ketajaman penelitian    

c. Peningkatan kemampuan peneliti TPP    

5 

Kelayakan penelitian: 

15 

   
a.  Keberlanjutan penelitian di TPP    
b. Rencana Biaya    

c.  Perencanaan/alokasi waktu kerja sama    

Jumlah 100    

Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = 
sangat baik) 
Nilai = bobot × skor 
Komentar Penilai: 
 

Kota, tanggal-bulan tahun 
Penilai, 
 

 
Tanda tangan  
(Nama Lengkap)  
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Lampiran 10.7 Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian Kerja    Sama 
Antar Perguruan Tinggi 

 
MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN 

PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI 
 

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

Ketua Tim Peneliti Pengusul (TPP) 
: 

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

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

NIDN     : ............................................................................  

Perguruan Tinggi TPP  : ............................................................................  

Ketua Tim Peneliti Mitra  : ............................................................................  

Perguruan Tinggi TPM  : ............................................................................  

Tahun Pelaksanaan Penelitian  : Tahun ke- ........  dari rencana ....... tahun    
Biaya yang diusulkan ke PPI 
MADIUN : Rp…………………….      
Biaya yang disetujui PPI 
MADIUN  : Rp ……………..........      
                      

 
No  Komponen Penilaian Keterangan 

Bobot 
(%) 

Skor Nilai 
 

 

1 
Publikasi 
Ilmiah 

 
tidak 
ada 

draf submitted accepted Published 

25   

 

 Internasional       

 Nasional 
     

 

 Terakreditasi  

 Lokal       

 

2 

Sebagai 
pemakalah 
dalam tema 
ilmiah 

 
tidak 
ada 

draf terdaftar Sudah dilaksanakan 

15  

 

 

 Internasional      

 Nasional      

 Lokal      

 
3 

Produk/ model/  purwarupa/ 
TTG, desain/ karya seni/ 
rekayasa sosial/HKI 

tidak 
ada 

draf produk penerapan 

20 

  

 

 
    

 

  

 
4 Komitmen kerja sama 

kurang cukup baik sangat baik 
20 

  

 

      

 

5 

Keberlanjutan program 
penelitian di TPP 

kurang cukup baik sangat baik 
10 

  

 

      

 
6 Buku ajar 

 

tidak 
ada 

draf 
diproses 
penerbit 
(editing) 

sudah terbit 10 
   

            

  Jumlah 100    

Komentar Pemantau: 
 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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Kota, tanggal-bulan-tahun 

 
Penilai, 

 
 

Tanda tangan 
 

( Nama Lengkap) 
 
Keterangan: 
 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = 
sangat baik).  
Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan 
capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian 
luaran.Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut. 
1. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = published/accepted, 6 = reviewed, 5 = 

submitted, 3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap 
published/accepted).  

2. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 
= terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah 
membawakan makalah pada temu ilmiah internasional).  

 
3. HKI: Skor 7 = granted/terdaftar, 6 = draf, 5= tidak ada (jika target yang direncanakan 

sampai pada tahap granted/terdaftar).  
4. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 

6 = produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap 
penerapan).  

5. Buku: Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang 
direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).  
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Lampiran 10.8 Borang Evaluasi Dokumen Proposal Lanjutan Penelitian Kerja Sama 
Antar Perguruan Tinggi 

 
EVALUASI DOKUMEN PROPOSAL LANJUTAN 

PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI 
 

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

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

Perguruan Tinggi TPP : ................................................................................................  

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

Ketua Peneliti TPP       

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

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

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

Ketua TPM       

a. Nama Lengkap : ................................................................................................   
b. Perguruan Tinggi TPM : ................................................................................................  

c. NIDN  : ................................................................................................  

d. Jabatan Fungsional : ................................................................................................  

Tahun Usulan Penelitian : Tahun ke- …..  dari rencana ….. tahun  

Biaya Penelitian       
a. Diusulkan ke PPI 
MADIUN : Rp ......................      

b. Direkomendasikan : Rp ......................      

c. Dana dari instansi lain : Rp ...................... / in kind tuliskan: ......................................  
        

No  Kriteria Penilaian  Bobot (%) Skor Nilai  

1 Kemampuan presentasi dan penguasaan materi 15    

 Pentingnya kerja sama penelitian:      
2 a. Penguasaan iptek dan metode penelitian 25    

 b.  Sarana dan prasarana penelitian      

 Mutu penelitian:       
3 a. Relevansi dan kemutakhiran program 25    

 b.  Ketetapan desain dan metode penelitian     

 Potensi tercapainya luaran penelitian:      

4 
a. Publikasi   

25 
   

b. Peningkatan ketajaman penelitian     

 c.   Peningkatan kemampuan peneliti TPP     

 Kelayakan penelitian:      

5 
a.   Keberlanjutan penelitian di TPP  

15 
   

b. Rencana Biaya     

 c. Perencanaan/alokasi waktu kerja sama     

   Jumlah  100    

Keterangan: 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 
= baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 

 
Tanda tangan  
(Nama Lengkap) 
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Lampiran 10.9 Borang Penilaian Seminar Hasil Penelitian Kerja Sama Antar 
Perguruan Tinggi 

 
PENILAIAN SEMINAR HASIL 

PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI 
 
Judul Penelitian :   
Ketua Peneliti :   
NIDN :   
Perguruan Tinggi Pengusul :   
Jangka Waktu Penelitian :  ……… Tahun 
Biaya Keseluruhan Dari PPI MADIUN :  Rp …………………. 

NO Kriteria Penilaian Bobot 
(%) 

Skor Nilai 

1 
Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran 
penelitian PEKERTI 

25   

2 
Realisasi capaian luaran penelitian sesuai 
rencana 

25   

3 Komitmen TPP dan TPM 25   

4 
Keberlanjutan dan kemandirian program di 
TPP 

15   

5 Kesiapan dan kemampuan 10   

Jumlah 100   

 
Keterangan: 
*Mengacu pada borang evaluasi capaian luaran kegiatan penelitian Hibah PEKERTI 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) 
Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 

Penilai, 
 

Tanda tangan 
 

(Nama Lengkap) 
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Lampiran 10.10 Borang Penilaian Poster Penelitian Kerja Sama Antar PerguruanTinggi 
 

PENILAIAN POSTER 
PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI 

 

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

  ................................................................................ 
Ketua Peneliti : ................................................................................ 

NIDN  : ................................................................................ 

Perguruan Tinggi Pengusul : ................................................................................ 

Jangka Waktu Penelitian : ....................... Tahun    
Biaya Keseluruhan dari PPI 
MADIUN 

: Rp 
...........................     

       

No 
Kriteria 
Penilaian   

Bobot 
(%) Skor Nilai 

1 Substansi (tujuan, metode, hasil)  40   

2 Kejelasan Informasi: 
- Terbaca (visible) 

- Terstruktur (structured) 

30   
    

    
    

3 Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian) 30   

 Jumlah  100   

Keterangan: 
 
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 
= baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor 
 
Komentar Penilai: 
 
................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 

 
Tanda tangan 
(Nama Lengkap) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


