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BAB VII 
PEDOMAN KEGIATAN PENGELOLAAN  

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 

VII.1.  PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA: 
PENELITIAN, PENERAPAN TEKNOLOGI, 
KEWIRAUSAHAAN DAN PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT 

(1) Umum 

Konsekuensi program restrukturisasi di lingkungan Ditjen 
Dikti adalah terintegrasinya pengelolaan program pembinaan 
kemahasiswaan termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat bagi mahasiswa. Segera setelah proses integrasi berjalan, 
teridentifikasi program yang dinilai mampu meningkatkan kualitas 
intelektual dan karakter serta membuka akses pengembangan minat 
dan bakat mahasiswa sepanjang periode belajarnya di perguruan 
tinggi. 

Berbasis pada fakta tersebut, Ditbinlitabmas Dikti menginte-
grasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat yang selama ini sarat dengan partisipasi aktif mahasiswa, 
ke dalam satu wahana yang diberi nama Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM). 

Program Kreativitas Mahasiswa dikembangkan untuk 
mengantar kan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan 
inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan 
yang baik. Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin 
yang cendekiawan, wirausahawan, mandiri dan arif, mahasiswa 
diberi peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, 
sikap tanggungjawab, membangun kerjasama tim maupun 
mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam 
bidang ilmu yang ditekuni.  

Ada 5 jenis kegiatan yang ditawarkan di dalam program PKM, 
yaitu: (1) PKM Penelitian (PKMP), (2) PKM Penerapan Teknologi 
(PKMT), 3) PKM Kewirausahaan (PKMK), (4) PKM Pengabdian 
kepada Masyarakat (PKMM), dan (5) PKM Penulisan Ilmiah (PKMI). 
Kriteria mengenai inti kegiatan seperti materi kegiatan, strata 
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pendidikan, jumlah anggota, dosen pendamping, alokasi biaya, 
laporan akhir, dan luaran dari kelima kegiatan dalam PKM disajikan 
pada Tabel VII-1.  

Program Kreativitas Mahasiswa terbuka untuk seluruh 
mahasiswa program Diploma maupun Sarjana, yang masih aktif, 
terdaftar di perguruan tinggi dan tidak sedang terkena sanksi 
akademik. Dapat diusulkan secara perorangan maupun kelompok 
non-himpunan, himpunan profesi ataupun unit kegiatan. Seseorang 
atau sekelompok mahasiswa, baik sebagai ketua atau anggota, hanya 
dibenarkan mengikuti satu jenis kegiatan PKM. Untuk menjaga 
terpenuhinya quality assurance, keberadaan dosen pendamping 
disarankan untuk dilibatkan secara aktif dalam setiap jenis kegiatan 
PKM. Seorang dosen pendamping setiap tahun hanya diijinkan 
mendampingi satu kelompok pelaksana PKM. 

 
Tabel VII-1.- KRITERIA PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
 

JENIS KEGIATAN No KRITERIA PKMP PKMT PKMK PKMM PKMI 
1. Inti Kegiatan Karya kreatif, 

inovatif dalam 
penelitian 

Karya kreatif, 
inovatif dalam 
implementasi 
sains dan 
teknologi 

Karya kreatif, 
inovatif dlam 
membuka 
peluang 
usaha 

Karya kreatif, 
inovatif dalam 
membantu 
masyarakat 

Karya kreatif, 
dalam penulisan 
artikel ilmiah 

2. Materi 
Kegiatan 

Semua bidang 
ilmu, lintas 
bidang 
dianjurkan 

Semua bidang 
ilmu, lintas 
bidang 
dianjurkan 

Semua 
bidang ilmu 
atau yang 
relevan 

Semua bidang 
ilmu atau yang 
relevan 

Karya PKM yang 
telah 
dilaksanakan 

3. Strata 
Pendidikan 

Diploma, S1 Diploma, S1 Diploma, S1 Diploma, S1 Diploma, S1 

4. Jumlah 
Anggota 

3 – 5  orang 3 – 5  orang 3 – 5 orang 3 – 5  orang 3 – 5  orang 

5. Dosen 
Pendamping 

Maks 1 orang Maks 1 orang Maks 1 
orang 

Maks 1 orang Maks 1 orang 

6. Alokasi Biaya 
(Rp.) 

Maks 6.000.000 Maks 6.000.000 Maks 
6.000.000 

Maks 
6.000.000 

1.500.000 

7. Laporan Akhir Hasil kerja Hasil kerja Hasil kerja Hasil kerja Artikel 
8. Luaran Artikel, paten Paten, model 

desain, piranti 
lunak, jasa 

Barang dan 
jasa 
komersial 

Jasa, desain, 
barang 

Publikasi di 
jurnal ilmiah 

 
Perbedaan kelima jenis kegiatan PKM menimbulkan 

konsekuensi teknis pelaksanaan yang berlainan. PKM Penerapan 
Teknologi mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan 
pengusaha/pedagang kecil, koperasi atau kelompok produktif lain, 
karena produk PKMT merupakan solusi atas persoalan yang 
diprioritaskan mitra. PKM Pengabdian kepada Masyarakat menuntut 
ditetapkannya masyarakat sasaran strategis dan persoalannya 
sebelum menyusun proposal. PKM Kewirausahaan umumnya 
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didahului oleh survai pasar, karena relevansinya yang tinggi 
terhadap terbukanya peluang perolehan profit bagi mahasiswa. 

Rangkaian proses pengusulan, pelaksanaan dan pelaporan 
Program Kreativitas Mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan format 
yang telah ditentukan, yakni Usul Program Kreativitas Mahasiswa, 
Evaluasi Usul, Pemantauan, dan Laporan Akhir. Beberapa Judul PKM 
Penelitian, PKM Penerapan Teknologi, PKM Kewirausahaan, dan 
PKM Pengabdian kepada Masyarakat diberikan sebagai contoh. 

Proposal yang disusun mahasiswa sesuai format dan 
sistematika yang telah ditetapkan dapat diajukan ke Ditbinlitabmas 
secara kolektif oleh perguruan tinggi setelah disahkan 
Pembantu/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Bagi mahasiswa 
yang berasal dari PTS, harus memberikan surat tembusan pada 
Kopertis. 

Dikti akan memilih kelompok program yang layak diundang 
sebagai peserta Seminar Program Kreativitas Mahasiswa Tingkat 
Nasional berdasarkan hasil monitoring dan Laporan Akhir Program. 
Penghargaan akan diberikan kepada program yang inovatif, merang-
sang pengembangan diri, dan berdampak luas untuk manfaat masya-
rakat. Kegiatan ini dikoordinasikan dalam kegiatan Pekan Ilmiah Ma-
hasiswa Nasional (PIMNAS) 



 

Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - VI 
278 

(2) Usul PKMP, PKMT, PKMK, dan PKMM 

 
CONTOH KULIT MUKA USUL PKM* 

 
                
          

z 
Logo 

Perguruan Tinggi 
 
 

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
 
 

JUDUL PROGRAM 
………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

BIDANG KEGIATAN: ** 
………………………………….. 

 
 
 

Disusun Oleh 
...................*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITAS/ INSTITUT/POLITEKNIK ----------------- 
KOTA……. 

Bulan, Tahun 
 
*     Warna hijau muda, ukuran A-4 
**   Pilih salah satu bidang kegiatan (PKMP, PKMT, PKMK, atau PKMM) 
*** Tulis semua nama (Ketua dan diikuti Anggota) pengusul 
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HALAMAN PENGESAHAN  
USUL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 

 
1. Judul Kegiatan : 

 
2. Bidang Kegiatan (pilih salah satu) p PKMP 

p PKMT 
 

p PKMK 
p PKMM 
 

3. Ketua Pelaksana Kegiatan 
 a. Nama Lengkap 

b. NIM/NRP 
c. Jurusan 
d. Universitas/Institut/Politeknik 
e. Alamat Rumah/Telp/Fax 

: 
: 
: 
: 
: 

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : …. orang 
5. Dosen Pendamping*** 

a. Nama Lengkap dan Gelar 
b. NIP 

 
: 
: 

6. Biaya Kegiatan Total 
Dikti 
Sumber Lain (sebutkan……….. )  

 
: Rp. ……………….. 
: Rp. ……………….. 

7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Bulan …. s/d …. tahun …. 
   
             ……………., ……………….. 
Menyetujui 
Ketua Jurusan/Pembimbing 
Unit Kegiatan Mahasiswa* 
 
             tanda tangan 
 
( ………………………..) 
     NIP. …………… 

            Ketua Pelaksana, 
 
 
                        tanda tangan 
 
 
             ( ……………………..) 
                 NIM/NRP ……. 

Pembantu/Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan/Direktur Politeknik/ Ketua 
Sekolah Tinggi 
 
             Cap dan tanda tangan 
 
( ………………………..) 
     NIP. …………… 

             Dosen Pendamping** 
 
 
                              tanda tangan  
 
 
             ( ………………………..) 
                    NIP. …………… 
 

 
*   Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa bagi kelompok mahasiswa yang organisasinya 

tidak berada langsung di bawah jurusan 
** Diisi apabila ada Dosen Pendamping 
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SISTEMATIKA 
USUL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 

(PKMP, PKMT, PKMK, PKMM) 
 

A. JUDUL PROGRAM 
Judul kegiatan PKM hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi 
gambaran mengenai kegiatan PKM yang diusulkan 
 

B. LATAR BELAKANG MASALAH 
Kegiatan PKMP dilakukan untuk menjawab keingintahuan mahasiswa untuk 
mengungkapkan suatu kreativitas/gejala/konsep/dugaan atau menerapkannya untuk 
suatu tujuan. Kemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya 
dilakukan  kegiatan PKMP. Uraikan proses dalam mengidentifikasi masalah kegiatan 
PKMP. 
Gambarkan secara kuantitatif potret, profil dan kondisi khalayak sasaran yang akan 
dilibatkan dalam kegiatan PKMT, PKMK maupun PKMM. Gambarkan pula kondisi dan 
potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan 
kegiatan yang akan dilakukan. 
 

C. PERUMUSAN MASALAH 
Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti atau dipecahkan. Uraikan 
pendekatan dan konsep untuk menjawab masalah yang diteliti, hipotesis yang akan diuji 
atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan 
definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan kegiatan PKM. Uraian perumusan 
masalah tidak harus dalam bentuk pertanyaan. 
 

D. TUJUAN PROGRAM 
Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan kegiatan PKMP. Kegiatan PKMP dapat 
bertujuan untuk menjajagi, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan 
suatu gejala, konsep atau dugaan, atau membuat suatu prototipe. 
Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang 
diharapkan terwujud setelah kegiatan PKMT, PKMK maupun PKMM selesai. Rumusan 
tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur 
 

E. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Luaran kegiatan PKM mengacu pada Tabel VII-1 
 

F. KEGUNAAN PROGRAM 
Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran, dari sisi ekonomi maupun Ipteks, apabila 
perubahan kondisi  terjadi setelah kegiatan PKM selesai. 
 

G. TINJAUAN PUSTAKA (untuk PKMP dan PKMT) 
Usahakan pustaka terbaru, relevan dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas 
kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari kegiatan PKM yang akan 
dilakukan. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang 
diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan kegiatan PKM yang 
diusulkan. Uraian dalam Tinjauan Pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau 
konsep yang akan digunakan dalam kegiatan PKM. Tinjauan Pustaka mengacu pada 
Daftar Pustaka. 

 
H. METODE PELAKSANAAN PROGRAM 

Uraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program secara rinci. Uraian untuk 
PKMP dapat meliputi variabel dalam penelitian, model yang digunakan, rancangan 
penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan 
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hasil penelitian. Uraian untuk PKMT, PKMK dan PKMM dilakukan untuk menjelaskan 
metode yang digunakan ubtuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam butir D. 
 

I. JADWAL KEGIATAN PROGRAM 
Buatlah jadwal kegiatan PKM yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan 
penyusunan laporan kegiatan PKM dalam bentuk bar-chart. Bar-chart memberikan 
rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadwal pelaksanaan 
mengacu pada Metode Pelaksanaan Program (H). 
 

J. NAMA DAN BIODATA KETUA SERTA ANGGOTA 
1. Ketua Pelaksana Kegiatan 

a. Nama Lengkap 
b. NIM 
c. Fakultas/Program Studi 
d. Perguruan Tinggi 
e. Waktu untuk kegiatan PKM  

                                                                              
: 
: 
: 
: 
:        jam/minggu 

2. Anggota Pelaksana 
(rincian seperti butir 1) 

: 
: 

 
K. NAMA DAN BIODATA DOSEN PENDAMPING 

1. Nama Lengkap dan Gelar 
2. Golongan Pangkat dan NIP 
3. Jabatan Fungsional 
4. Jabatan Struktural 
5. Fakultas/Program Studi 
6. Pergurunan Tinggi 
7. Bidang Keahlian 
8. Waktu untuk kegiatan PKM 

:                                                                                
: 
: 
: 
: 
: 
: 
:        jam/minggu 

 
L. BIAYA  

Berikan rincian biaya PKM baik yang didanai Depdiknas maupun pihak lain dengan 
mengacu pada Metode Pelaksanaan Program (H) dengan Rekapitulasi biaya:  
1.  Bahan habis pakai 
2.  Peralatan penunjang PKM 
3.  Perjalanan 
4.  Lain-lain 

 
 

M. LAMPIRAN  
 

1. Daftar Pustaka 
2. Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Pelaksana kecuali yang berasal dari 

Industri Kecil/Koperasi 
3. Gambaran teknologi yang akan diterapkembangkan (untuk PKMT, PKMK, PKMM) 
4. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dari Pengusaha Kecil, Koperasi atau 

Kelompok Tani (untuk PKMT, PKMK, PKMM) 
5. Denah Detil Lokasi Pengusaha Kecil atau Mitra Kerja (untuk PKMT, PKMK, PKMM) 
6. Hal-hal lain yang dianggap perlu 
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(3) Evaluasi PKMP, PKMT, PKMK, dan PKMM 

 
FORMAT PENILAIAN USULAN PROGRAM PKM 

 
1. Judul Program : 

 
 

2. Bidang Program : 
3. Nama Ketua Pelaksana : 
4. Nama Perguruan Tinggi : 
5. Dana yang Diajukan : Rp. ………………. 
6. Dana yang Disetujui : Rp. ………………. 

 
KRITERIA PENILAIAN 
No KRITERIA BOBOT SKOR NILAI 

1. Kreativitas 
a. Permasalahan 
b. Tujuan 
c. Luaran 

30   

2. Metode Pelaksanaan Program 30   
3. Kegunaan* 

a. Menumbuhkan jiwa kreatif bagi 
mahasiswa 

b. Mengembangkan kemandirian dan 
semangat kerjasama tim bagi 
mahasiswa 

c. Merangsang perkembangan dan 
kreativitas mahasiswa 

30   

4. Penjadwalan Kegiatan 5   
5. Penyusunan Anggaran Biaya 5   

Jumlah 100   
Catatan:  
* Dinilai aspek konseptual, pragmatis, perbaikan serta pemecahan masalah 
Setiap kriteria diberi skor : 1, 2, 4, 5 ( 1=sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, 5=sangat 
baik) 
Hasil Penilaian    : Diterima/Ditolak 
Batas penerimaan    : > 300 
Saran/Rekomendasi     : ……………………………………… 
 
      ……….., …………………… 
      Penilai, 
 
 
      ……………………………… 



 

Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - VI  
   283 

(4) Pemantauan PKMP, PKMT, PKMK, dan PKMM 

FORMAT PEMANTAUAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
 

1.   Judul   : ………………………………….. 
 
2.   Bidang   : PKMP/PKMT/PKMK/PKMM 
3.   Nama Ketua Pelaksana : ………………………………….. 
4.   Perguruan Tinggi  : ………………………………….. 
5.   Besar Dana Disetujui : Rp. ……………………………… 
6.   Produk yang Dihasilkan : (lampirkan foto) 
 
 
 
7.   Pelaksanaan Program : 
 

Kriteria Sangat 
Baik 

Baik Kurang 
Baik 

Keterang 
an   

1. Kreativitas     
2. Kemajuan Kegiatan     
3. Manfaat Terhadap:     

3.1. Pertumbuhan jiwa 
kreatif mahasiswa 

3.2. Pengembangan 
kemandirian dan 
semangat kerja tim 

3.3. Pengembangan 
masyarakat 

    

 
8.   Permasalahan  : 
 

Uraian Permasalahan Cara Penyelesaian Masalah 
  
  
  
  

9. Lain-lain  
 
 
 
 
  : 
10. Rekomendasi Tim Pemantau   (    ) Diundang ke Pimnas 
                        (    ) Tidak diundang ke Pimnas 
 
Tanggal ………………….. 

 
      ………., ……………. 
      Tim Penilai, 
 

1.   tanda tangan 
  
 
2. tanda tangan 
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(5) Laporan Akhir PKMP, PKMT, PKMK, dan PKMM 

Pada akhir pelaksanaan program, tiap kelompok menyerahkan 
laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada 
Ditbinlitabmas melalui Pembantu/Wakil Rektor Bidang Kemahasis-
waan/Direktur Politeknik/Ketua Sekolah Tinggi suatu Perguruan 
Tinggi, dengan contoh kulit muka sebagai berikut 

  
CONTOH KULIT MUKA LAPORAN PKM* 

 
z 

Logo 
Perguruan Tinggi 

 
 
 

LAPORAN …………** 
 
 
 
 

JUDUL KEGIATAN 
 
 
 
 
 

Oleh*** 
-------------------------------- 

----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS ................ 
UNIVERSITAS/INSTITUT .................... 

BULAN, TAHUN 
*      Digunakan untuk  Program Kreativitas Mahasiswa, gunakan warna biru untuk sampul 
**    Tulis sesuai proposal: PKMP, PKMT, PKMK, atau PKMM 
*** Tuliskan semua nama pelaksana (maksimum lihat Tabel VII-1), lengkap dengan NIM 
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HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 

 
1. Judul Kegiatan : 

 
2. Bidang Kegiatan* p PKMP 

p PKMT 
 

p PKMK 
p PKMM 
 

3. Ketua Pelaksana Kegiatan/Penulis Utama 
 a. Nama Lengkap 

b. NIM/NRP 
c. Jurusan 
d. Universitas/Institut/Politeknik 

: 
: 
: 
: 

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : …. orang 
5. Dosen Pendamping*** 

f. Nama Lengkap dan Gelar 
g. NIP 

 
: 
: 

6. Biaya Kegiatan Total 
Dikti 
Sumber Lain (sebutkan……….. )  

 
: Rp. ……………….. 
: Rp. ……………….. 

7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Bulan …. s/d …. tahun …. 
   
             ……………., ……………….. 
Menyetujui 
Ketua Jurusan/Pembimbing 
Unit Kegiatan Mahasiswa** 
 
             tanda tangan 
 
( ………………………..) 
     NIP. …………… 

            Ketua Pelaksana, 
 
 
                        tanda tangan 
 
 
             ( ……………………..) 
                 NIM/NRP ……. 

Pembantu/Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan/Direktur Politeknik/ Ketua 
Sekolah Tinggi 
 
             Cap dan tanda tangan 
 
( ………………………..) 
     NIP. …………… 

             Dosen Pendamping*** 
 
 
                              tanda tangan  
 
 
             ( ………………………..) 
                    NIP. …………… 
 

*     Beri tanda yang sesuai dengan pilihan 
**   Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa bagi kelompok mahasiswa yang organisasinya 

tidak berada langsung di bawah jurusan 
*** Diisi apabila ada Dosen Pendamping 
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SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR HASIL 
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 

 
 Halaman 

 
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN ……………………. 
 

ii 

RINGKASAN DAN SUMMARY …………………………………… 
 

iii 

KATA PENGANTAR ……………………………………………….. 
 

iv 

I. PENDAHULUAN ………………………………………………. 
1) Latar Belakang Masalah 
2) Identifikasi Masalah 
3) Perumusan Masalah 
4) Tujuan Kegiatan 
5) Kegunaan 
 

1 

II. METODE PENDEKATAN……………………………………… 
 

 

III. PELAKSANAAN KEGIATAN ………………………………….  
1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
2) Tahapan Pelaksanaan 
3) Instrumen Pelaksanaan 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN …………………………………. 
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN …………………………………. 
 

 

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………….. 
 

 

LAMPIRAN …………………………………………………………..  
(termasuk instrumen penelitian, personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya, dll) 
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FORMAT PENILAIAN 
LAPORAN AKHIR PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA* 

 
1. Judul Program : 

 
2. Bidang Program : 
3. Nama Ketua Pelaksana : 
4. Nama Perguruan Tinggi : 
5. Dana yang Disetujui : Rp. ………………. 

 
KRITERIA PENILAIAN 

No KRITERIA BOBOT SKOR NILAI 
1. Kreativitas 

a. Permasalahan 
b. Tujuan 
c. Luaran dan Hasil yang diperoleh 

30   

2. Kegunaan** 
a. Menumbuhkan jiwa kreatif bagi 

mahasiswa 
b. Mengembangkan kemandirian dan 

semangat kerjasama tim bagi 
mahasiswa 

c. Merangsang perkembangan dan 
kreativitas mahasiswa 

30   

3. Penulisan Laporan 
a. Ringkasan 
b. Pendahuluan 
c. Metode Pendekatan 
d. Hasil Pelaksanaan dan 

Pembahasan 
e. Kesimpulan dan Saran 
f. Daftar Pustaka (untuk PKMP dan 

PKMT) 
g. Lampiran  

40   

Jumlah 100   
 
Catatan:  
*  Kecuali PKMI 
** Dinilai dari aspek konseptual, pragmatis, perbaikan serta penyelesaian masalah 
Setiap kriteria diberi skor : 1, 2, 4, 5 ( 1=sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, 5=sangat 
baik) 
Hasil Penilaian     : Diterima/Ditolak 
Batas penerimaan minimum      : 350 
Saran/Rekomendasi  : ……………………………………… 
      ……….., …………………… 
      Penilai, 
      ……………………………… 
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FORMAT PENILAIAN 
PENENTUAN JUARA TINGKAT FINAL 

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
 

1. Judul Program : 
 

2. Bidang Program : 
3. Nama Ketua Pelaksana : 
4. Nama Perguruan Tinggi : 
5. Dana yang Disetujui : Rp. ………………. 

 
KRITERIA PENILAIAN 

No KRITERIA INDIKATOR PENILAIAN BOBOT SKOR NILAI 
1. Hasil 1.1. Kreativitas 

1.2. Kegunaan 
1.3. Kerjasama kelompok 

40 
 
 
 

  

2. Presentasi 2.1. Abstrak 
2.2. Cara penyajian 
2.3. Alat bantu (audio-visual) 
2.4. Ketepatan waktu 

30 
 
 
 
 

  

3 Diskusi 3.1. Cara menjawab 
3.2. Ketepatan jawaban 

30 
 
 

  

Jumlah 100   
 
Catatan:  
Masing-masing kriteria diberi skor: 1, 2, 4, 5 ( 1=sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, 5=sangat 
baik) 
Hasil Penilaian     : Diberi penghargaan/Tidak 
Batas penerimaan minimum         : 400 
Saran/Rekomendasi     : ……………………………………… 
      ……….., …………………… 
      Penilai, 
 
 
      ……………………………… 
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(6) Contoh Judul PKMP, PKMT, PKMK, dan PKMM  
 

a. Upaya Mengatasi Kegagalan Keramba Ikan Setelah Hujan Belerang di Dalu-Dalu 
Mninjau Kabupaten Agam 

b. Studi tentang Intrusi Air Laut di Kota Padang dengan Metode Geolistrik 
c. Rancang Bangun Mesin Pembuat Pegas Springbed 
d. Budidaya Ikan Patin (Pangasius pangasius) dalam Kantong Jaring Apung 
e. Rancang Bangun Prototipe Alat Sortasi Buah dengan Lengan Robot 
f. Introduksi Teknologi Pemulsaan dan Pengajiran pada Famili Cucur bilaceae di 

Kabupaten Rejang Lebong 
g. Penilaian Kondisi Terumbu Karang di Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau 

Lampung 
h. Program Buku Pendidikan Sosial dan Emosional Anak 
i. Jaringan Lokal Komputer Nirkabel dalam Suatu Gedung 
j. Pengembangan Usaha Produk Gula Kubus Rendah Kalori 
k. Alat Pengiris Krupuk Multi Pisau Sistem Pedal 
l. Pengolahan Bulu Ayam sebagai Bahan Pakan Sumber Protein dengan Hidrolisis 

Asam dan Tekanan Uap. 
m. Pengembangan Metode untuk Deteksi Mikroba Patogen pada Kasus Keracunan 

Makanan Menggunakan Metode Imunokimia 
n. Revitalisasi Konsep Bhineka Tunggal ika dalam Upaya Pembinaan Kesadaran 

sebagai Warga Bangsa yang Majemuk 
o. Angkutan Niaga Ramah Lingkungan (Anggara) 
p. Pengaruh Lingkungan Pergaulan terhadap Perilaku Menyimpang Anak Jalanan di 

Purwokerto 
q. Fermentasi Kulit Ari Kedelai dengan Ragi Tempe sebagai Pakan Ayam Broiler 

Secara in vivo. 
r. Studi Penggalian Tradisi dan Budaya Lokal di Kepulauan Karimunjawa sebagai 

Aset Pariwisata 
s. Pendirian Usaha Desain Produksi dan Pemqsaran Busana 
t. Eksotisme dan Fungsi Singir Erang-Erang Sekar Panjang, Sebuah Potret Klasik 

Dunia Sastra Pesantren. 
u. Pemasyarakatan Teknologi Informasi Berbasis Internet untuk Kalangan Usaha 

Kecil Menengah di Yogyakarta 
v. Teknologi Pembuatan Susu Kental Manis dari Kacang. 
w. Pendayagunaan Kayu Secang dalam Pewarnaan Kain Batik 
x. Mengolah Kertas Bekas menjadi Kantong Belanja Eksklusif 
y. Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin dan Surya 
z. Rancangan Sistem dan Prosedur Transaksi Keuangan Daerah dalam 

Pelaksanaan Otonomi pada Pemerintah Kota/Kabupaten. 
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BAB VIII   
PEDOMAN KEGIATAN PENGELOLAAN  

PROGRAM UNGGULAN BERPOTENSI HKI 
(UBER-HKI) 

(1) Umum 

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari 
kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya dibidang 
teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan 
atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa 
yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk 
memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian 
atau yang sejenis. Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti 
pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap Hak 
atas Kekayaan Intelektual (HKI). Jenis HKI meliputi Hak Cipta dan 
Hak atas Kekayaan Industri yang terdiri dari Paten, Merek, 
Rancangan Produk Industri, Informasi Rahasia, indikasi Gerografis, 
Denah rangkaian (circuit layout) dan Hak Pemulihan Tanaman. 

Mengacu pada pengertian tersebut, Ditbinlitabmas Ditjen Dikti, 
sesuai tugas pokok dan fungsinya, telah menganalisis potensi HKI 
terhadap hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari 
staf pengajar perguruan tinggi. Diperoleh indikasi bahwa hasil 
tersebut memiliki nilai temuan yang potensial untuk dapat “dijual” 
sebagai dampak positip kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat bagi pelaksana maupun institusi. Potensi ini 
ditindaklanjuti melalui Program Unggulan Berpotensi Hak atas 
Kekayaan Intelektual (UBER-HKI). 

Program UBER-HKI yang dimulai tahun 1999/2000 dapat 
dikompetisikan perolehannya oleh semua staf pengajar peguruan 
tinggi yang pernah atau sedang melakukan kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. Tujuan program UBER-HKI adalah 
meningkatkan perolehan perlindungan HKI dengan menggali secara 
maksimal potensi HKI yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat yang sedang berjalan maupun 
yang sudah selesai. Program UBER-HKI dibatasi untuk perolehan 
paten biasa dan paten sederhana. Program UBER-HKI terbagi dalam 
dua jenis 
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a. Penugasan perolehan paten, ditujukan bagi pelaksana 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah 
selesai kegiatannya dan siap diajukan pengurusan paten-nya 
atas hasil karyanya. Kegiatan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat yang melandasi ajuan tersebut tidak 
dibatasi waktu telah selesainya. 

b. Percepatan perolehan paten, ditujukan bagi pelaksana 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah 
selesai kegiatannya pada tahun sebelumnya dan siap diajukan 
namun merasa perlu adanya tambahan kegiatan penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat guna perolehan paten 

 
Dana pelaksanaan program tergantung jenis program yang 

dipilih. Dana maksimum yang disediakan Ditbinlitabmas untuk jenis 
Penugasan Perolehan Paten sebesar Rp. 5.000.000,- Dana ini 
digunakan untuk Biaya Pendaftaran Paten, Biaya Pemeriksanaan 
Substantif Paten, Biaya Persiapan Dokumen Usulan Paten dan Biaya 
Perjalanan Pengurusan. Dana maksimum untuk jenis Percepatan 
Perolehan Paten sebesar Rp. 15.000.000,- yang digunakan untuk 
Penelitian Percepatan, Biaya Pendaftaran Paten, Biaya Pemeriksanaan 
Substantif Paten, Biaya Persiapan Dokumen Usulan Paten dan Biaya 
Perjalanan Pengurusan. 

Luaran Program UBER-HKI berupa Dokumen Usulan Paten 
yang telah dimasukkan ke Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan 
Merk disertai dengan Bukti Pembayaran Pendaftaran dan Bukti 
Pembayaran Pemeriksaan Substantif. 

 Hal-hal yang bersangkutan dengan perencanaan, pelaksanaan 
dan pelaporan Program UBER-HKI mencakup berbagai format yang 
berhubungan dengan Usul Program UBER-HKI, Evaluasi Usul, 
Pemantauan, dan Laporan Akhir serta beberapa Contoh Judul 
Kegiatan UBER-HKI baik jenis Penugasan Perolehan Paten maupun 
Percepatan Perolehan Paten. 

Bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta yang hendak mengajukan 
proposal Program UBER-HKI, Kopertis setempat harus diberi tem-
busan. 
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(2) Usul Program Unggulan Berpotensi HKI 

CONTOH KULIT MUKA USUL PROGRAM UBER-HKI 
 
 

USUL KEGIATAN UBER-HKI 
Tahun Anggaran 200. 

 
        
          

z 
Logo 

Perguruan Tinggi 
 
 
 

JUDUL  
(sesuai judul usulan paten) 

 
 
 
 
 
 

Ketua Pelaksana 
 

.................…………………….* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS --------------- 
INSTITUT/UNIVERSITAS ----------------- 

Bulan, Tahun 
* Tuliskan nama  pengusul lengkap dengan gelar akademik 
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HALAMAN PENGESAHAN USUL UBER-HKI 
 

1. Judul Paten 
 
 

:                                                                                            
 

2. Ketua Pelaksana 
a. Nama Lengkap dan Gelar 
b. Jenis Kelamin 
c.  NIP 
d. Pangkat/Golongan 
e. Jabatan PNS 
f. Fakultas/Jurusan 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 

3. Perguruan Tinggi :      
 

4. Jenis Kegiatan yang Dipilih 
(Pilih salah satu) 

I. Penugasan Perolehan Paten 
II. Percepatan Perolehan Paten    
 

5. Jenis Paten yang Dituju 
(Pilih salah satu) 

I. Paten Biasa 
II. Paten Sederhana 

6. Penelitian/Pengabdian yang 
Mendukung 

: (Sebutkan Judul dan No. Kontrak berikut Pe-
nyandang dana) 

 
7. Batas Waktu Pemasukan Usul I. 31 Okober (maksimum 4 bulan untuk 

Penugasan Perolehan Paten) 
II. 30 Juni (maksimum 6 bulan untuk 

Percepatan Perolehan Paten)    
7. Biaya yang Diusulkan I. Maksimum Rp. 5.000.000,- untuk 

Penugasan Perolehan Paten) 
II. Maksimum Rp. 15.000.000,- untuk 

Percepatan Perolehan Paten 
 

    
   ... ..........,............................ 

Mengetahui:           Ketua Pelaksana, 
Dekan Fakultas .............. 
 
cap dan tanda tangan                                                                        tanda tangan 
 
(....................................)    (..............................) 
     NIP. ...............             NIP ............... 

Menyetujui, 
Ketua Lembaga Penelitian 

 
cap dan tanda tangan 

 
(...............................) 

NIP. ............ 
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SISTEMATIKA USUL UBER-HKI 
 

DAFTAR ISI 
 

Halaman 
 

1. URAIAN UMUM .................................................................... 
 
2. KEGIATAN PERCEPATAN PENELITIAN ……………………. 
 
3. RANCANGAN DOKUMEN USULAN PATEN ………………… 
 
4. ANGGARAN .......………………………………………………… 
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I. URAIAN UMUM 
 
1.1.  Judul Paten  
 
 
 
1.2.  Ketua Pelaksana 

- Nama lengkap dengan gelar  : 
- Bidang Keahlian   : 
- Unit Kerja   : 
- Alamat Surat   :  Kode Pos............. 
- Telepon/Faksimili   :    
- E-mail    : 

 
1.3.  Anggota Peneliti   :  
 

No NAMA DAN GELAR AKADEMIK BIDANG KEAHLIAN INSTANSI 
  
1. 

   

  
2. 

   

  
3. 

   

  
4. 

   

 
1.4. Subyek Paten    : 
 
 
1.5. Jumlah Klaim yang Direncanakan : 
 
 
1.6. Periode Pelaksanaan  : Mulai:  Berakhir: 
 
 

II. KEGIATAN PERCEPATAN PENELITIAN (diisi untuk yang menusulkan kegiatan 
PERCEPATAN PEROLEHAN PATEN) 
1. Uraian Penelitian Terdahulu 
2. Uraian Potensi Paten yang dilengkapi dengan Proses Pendaftaran Paten 
3. Uraian dan sasaran Percepatan Perolehan Paten 
 

III. RANCANGAN DOKUMEN USULAN PATEN, meliputi uraian penjelasan dengan sub bab 
berikut: 

 
1. Judul Penemuan. 

Judul diberikan oleh penemunya atau yang mengajukan. 
Judul harus jelas, singkat dan setepat mungkin mengenai subyek yang 
berhubungan dengan penemuannya. Jangan terlalu panjang, terlalu luas, sehingga 
tidak berarti apa-apa, atau jangan terlalu sempit dibandingkan dengan lingkup 
seluruh temuan yang didapat. 
 

2. Bidang Teknik Temuan. 
Menjelaskan secara menyeluruh, singkat dan jelas keseluruhan inti temuan.  
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3. Latar Belakang Penemuan. 
Penjelasan secara tertulis berbagai cara pelaksanaan penemuan sehingga dapat 
dimengerti oleh ahli di bidang temuan tersebut sesuai dengan PP No. 34 tahun 
1991 Pasal 1 Ayat 2. 
 

4. Ringkasan Penemuan. 
Nyatakan semua keunggulan/kelebihan temuan ini secara rinci dan jelas, dan bila 
diperlukan, dapat merujuk ke gambar yang disertakan dalam pernyataan ini. 
 

5. Uraian Gambar (jika ada). 
Gambar merupakan gambar teknik suatu penemuan yang memuat tanda-tanda, 
simbol huruf, angka, bagan, atau diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari 
gambar itu sesuai dengan PP No. 34 tahun 1991 Pasal 1 Ayat 4. 
Gambar teknik merupakan pelengkap dalam usul tetapi penting, karena berfungsi 
untuk memperjelas bentuk temuan yang hendak dipatenkan. 
 

6. Uraian Lengkap Penemuan. 
Jelaskan secara rinci cara kerja atau fungsi setiap bagian yang digunakan dalam 
temuan. Bila temuan terdiri dari beberapa gabungan, maka penjelasannya juga 
harus diberikan untuk masing-masing unsur gabungan tersebut. Sehingga 
deskripsinya tidak hanya satu, namun dapat terdiri dari beberapa bagian yang tetap 
saling berkaitan dan melengkapi. 
Gunakan bahasa yang sederhana, jelas dan mudah dimengerti. 
 

7. Klaim. 
Klaim adalah uraian tertulis mengenai inti penemuan atau bagian-bagian tertentu 
dari suatu penemuan yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk paten 
sesuai dengan PP No. 34 tahun 1991 Pasal 1 Ayat 3 
 

8. Abstrak/Abstraksi. 
Abstraksi merupakan urian singkat mengenai suatu penemuan yang merupakan 
ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim ataupun gambar sesuai PP 
No. 34 tahun 1991 Pasal 1 Ayat 5 
 

IV. ANGGARAN (pilih salah satu sesuai dengan jenis kegiatan yang dipilih)  
 

1. Jenis kegiatan PENUGASAN PEROLEHAN PATEN 
Biaya pendaftaran : Rp. 475.000,- (Paten Biasa)  dan 

  untuk paten sederhana Rp. ………….. 
Biaya pemeriksaan substantif : Rp. 2.000.000 (Paten biasa0 
Biaya pembuatan dokumen : (buat rinciannya) 
Biaya perjalanan (buat secara rinci) 

Pendaftaran  : Rp. ………………. 
Pemeriksaan Substantif : Rp. ………………. 

  ________________ 
  Maksimum : Rp. 5.000.000,- 
 

2. Jenis kegiatan PERCEPATAN PEROLEHAN PATEN 
Biaya pendaftaran  : Rp. 575.000,-(Paten Biasa)  

                                                 atau Rp. 475.000,- untuk Paten Sederhana. 
Biaya pemeriksaan substantif : Rp. 2.000.000,- (Paten Biasa)   
Biaya pembuatan dokumen : (buat rinciannya) 
Biaya perjalanan (buat secara rinci) 

• Pendaftaran  : Rp. ……………….. 
• Pemeriksaan Substantif : Rp. ……………….. 

Biaya penelitian (buat rinciannya) 
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• Honorarium (standar Hibah Bersaing) : Rp. ……………….. 
• Bahan Habis  : Rp. ……………….. 
• Peralatan  : Rp. ……………….. 

___________________ 
Maksimum   Rp. 15.000.000,- 

 



 

Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - VI 
298 

(3) Evaluasi Program Unggulan Berpotensi HKI 
 
 

FORMULIR PENILAIAN USUL 
PENUGASAN PEROLEHAN PATEN 

 
Perguruan Tinggi   : 
Fakultas/Program Studi  : 
Judul Paten   : 
 
Ketua Peneliti   : 
    
Biaya yang Diusulkan (Rp.) :    
Biaya yang Disetujui (Rp.)  : 
  
 
KRITERIA SELEKSI  
 

No KRITERIA INDIKATOR 
PENILAIAN 

BOBOT 
(%) SKOR NILAI 

1. Landasan  
Keilmuan 

• Makna Ilmiah 
• Orisinalitas 
• Kemutakhiran 

 
20 

  

2. Aspek 
Penemuan 

• Kekhasan Penemuan 
• Latar Belakang Penemuan 
• Ringkasan Penemuan 
• Uraian Lengkap 

Penemuan 
• Abstrak Penemuan 

 
 

35 

  

3. Aspek  
Komersialisasi 

• Jumlah dan Uraian Klaim 
• Potensi Pemasaran 

 
30 

  

4. Sustainability • Rencana Pengelolaan 
Biaya dan Waktu 
Pengusulan Paten 

• Potensi Pengelolaan 
Produk 

 
 

15 

  

Jumlah 100   
Catatan: 
Setiap kriteria diberi skor: 1, 2, 4, atau 5 (1=sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, 5= sangat 
baik) 
Hasil Penilaian       : Diterima/Ditolak* 
Alasan Penolakan       : a, b, c, d, e, f, g, h, I, j ( sebutkan ......................) 
Catatan Penilai: 

.........., ...................... 
               Penilai, 
Nilai = Bobot x skor 
Batas penerimaan (Passing grade) = 350 dan tidak boleh ada nilai 1 
               (…………………………) 
*) Coret yang tidak perlu. 
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BUTIR-BUTIR ALASAN PENOLAKAN USUL 
PENUGASAN PEROLEHAN PATEN 

 
 

 
No 
 

 
KRITERIA 

 
INDIKATOR PENILAIAN 

 
ALASAN PENOLAKAN 

                                 
  
 1. 

 
Landasan 
Keilmuan 

 
• Makna Ilmiah 
• Orisinalitas 
• Kemutakhiran 

 
a. Makna ilmiah……….. 
b. Temuan …. 
c. Temuan 
     

  
2. 

 
Aspek 
Penemuan 

 
• Kekhasan Penemuan 
• Latar Belakang 

Penemuan 
• Ringkasan Penemuan 
• Uraian Lengkap 

Penemuan 
• Abstrak Penemuan 
 

 
d. Kurang khas 
e. Latar belakang …. 
f. Ringkasan …. 
g. Uraian kurang lengkap 
h.  

 
3. 

 
Aspek 
Komersialisa
si 
 

 
• Jumlah dan Uraian Klaim 
• Potensi Pemasaran 

 

 
4. 

 
Sustainability 

 
• Rencana Pengelolaan 

Biaya dan Waktu Pengu-
sulan Paten 

• Potensi Pengelolaan 
Produk 
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FORMULIR PENILAIAN USUL 
PERCEPATAN PEROLEHAN PATEN 

 
Perguruan Tinggi   : 
Fakultas/Program Studi  : 
Judul Paten   : 
 
Ketua Peneliti   : 
    
Biaya yang Diusulkan (Rp.) :    
Biaya yang Disetujui (Rp.)  : 
  
 

KRITERIA SELEKSI  
 

No KRITERIA 
INDIKATOR 
PENILAIAN 

BOBOT 
(%) SKOR NILAI 

1. Rencana 
Percepatan 

• Landasan Keilmuan, 
(makna ilmiah, orisinalitas, 
kemutakhiran) 

• Penguatan terhadap 
penelitian yang 
sudah/sedang berjalan 

 

 
 

40 

  

2. Aspek 
Penemuan 

• Kekhasan Penemuan 
• Latar Belakang Penemuan 
• Ringkasan Penemuan 
• Uraian Lengkap Penemuan 
• Abstrak Penemuan 

 
 

25 

  

3. Aspek 
Komersialisasi 

• Jumlah dan Uraian Klaim 
• Potensi Pemasaran 

 
20 
 

  

4. Sustainability • Rencana Pengelolaan Biaya 
dan Waktu Pengusulan 
Paten 

• Potensi Pengelolaan Produk 

 
15 

  

Jumlah 100   
Catatan: 
Setiap kriteria diberi skor: 1, 2, 4, atau 5 (1=sangat jelek, 2=jelek, 4=baik, 5= sangat baik) 
Hasil Penilaian       : Diterima/Ditolak* 
Alasan Penolakan       : a, b, c, d, e, f, g, h, I, j ( sebutkan ......................) 
Catatan Penilai: 

.........., ...................... 
               Penilai, 
Nilai = Bobot x skor 
Batas penerimaan (Passing grade) = 350 dan tidak boleh ada nilai 1 
               (…………………………) 
*) Coret yang tidak perlu. 
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BUTIR-BUTIR ALASAN PENOLAKAN USUL 
PERCEPATAN PEROLEHAN PATEN 

 
 

 
N
o 
 

 
KRITERIA 

 
INDIKATOR PENILAIAN 

 
ALASAN PENOLAKAN 

                                 

  
 1. 

 
Rencana 
Percepatan 

 
• Landasan Keilmuan, 

(makna ilmiah, 
orisinalitas, ke-
mutakhiran) 

• Penguatan terhadap 
penelitian yang 
sudah/sedang berjalan 

 

 
a. Makna ilmiah……….. 
b. Temuan …. 
c. Temuan 
     

  
2. 

 
Aspek 
Penemuan 

 
• Kekhasan Penemuan 
• Latar Belakang 

Penemuan 
• Ringkasan Penemuan 
• Uraian Lengkap 

Penemuan 
• Abstrak Penemuan 
 

 
d. Kurang khas 
e. Latar belakang …. 
f.  Ringkasan …. 
g. Uraian kurang lengkap 
 

 
3. 

 
Aspek 
Komersialisasi 
 

  
• Jumlah dan Uraian Klaim 
• Potensi Pemasaran 

 

 
4. 

 
Sustainability 

 
• Rencana Pengelolaan 

Biaya dan Waktu 
Pengusulan Paten 

• Potensi Pengelolaan 
Produk 

 

 

 
 



 

Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - VI 
302 

BAB IX  

PEDOMAN PENYUSUNAN  
MATERI DISEMINASI  HASIL PENELITIAN  

DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 IX.1.  PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH 
(1) Umum 

Uraian dalam bab ini dimaksudkan untuk membantu peneliti 
dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk 
menuangkan hasil temuan atau kegiatannya ke khalayak yang sesuai. 
Selain untuk memenuhi ketentuan Ditbinlitabmas agar peneliti 
menulis artikel dalam pertemuan Seminar Hasil Penelitian maupun 
Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, format artikel yang diuraikan 
ini dapat pula digunakan untuk naskah yang diajukan ke jurnal 
ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi maupun oleh 
himpunan profesi. Namun, perlu diingat bahwa setiap jurnal ilmiah 
memiliki panduan bagi penulis, dan panduan itulah yang harus 
ditaati bilamana penulis ingin agar naskahnya dimuat.  

 
 
TITLE 

 
Buatlah singkat dan cocok untuk pengindeksan 

 

AUTHOR(S) Cantumkan alamat surat  
ABSTRACT Ringkaslah permasalahan dan pemecahannya 

 
 

  
INTRODUCTION 

 
Apa permasalahannya? 
- Jelaskan parameter Anda 

 MATERIAL and 
METHOD 

Bagaimana Anda melakukannya 
- Orang lain harus dapat melakukannya 

 RESULT 
AND 

Apa yang Anda temukan? 
- Tampilkan data yang mewakili 

 DISCUSSION Apa maknanya 
Bahaslah temuan Anda, jangan mengulang hasil 
 

 
REFERENCES 

 
Rujuklah sumber informasi Anda 
Tulislah dengan cermat 
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Farr (1985) merumuskan IMRAD sebagai panduan umum 
penulisan artikel untuk jurnal ilmiah. Unsur pelengkap yang tidak 
termasuk di sini adalah persantunan (sanwacana). 

 
Penulisan artikel ilmiah hasil penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat ecara rinci disajikan dalam bab-bab berikut 

(2) Artikel Hasil Penelitian 

Menulis artikel dapat dimulai dari mana saja, rincian yang 
terkait dengan artikel disajikan sebagai berikut: 

Judul dan Kata Kunci: positif, singkat, spesifik, tetapi cukup jelas 
untuk menggambarkan kegiatan penelitian Anda. Sebaiknya judul 
tidak lebih dari 12 kata, atau gunakan subjudul bila judul terlalu 
panjang. Demikian pula, hindari kata-kata klise seperti penelitian 
pendahuluan, studi, penelaahan, pengaruh, serta pemakaian kata kerja 
pada awal judul. Jangan gunakan nama latin untuk makhluk umum 
yang tidak diragukan identitasnya. Masukkan sebanyak-banyaknya 
kata kunci dalam judul, agar artikel Anda mudah dicari lewat cara-
cara pema-yaran dengan komputer. Hindari nama dagang dan 
singkatan, kecuali singkatan itu masih akan digunakan dalam kalimat 
selanjutnya. 

Pada umumnya, judul cenderung bersifat indikatif, artinya, merujuk 
pada pokok bahasan dan bukan pada kesimpulan. Namun, kadang-
kadang judul dapat juga informatif, berupa ringkasan kesimpulan 
dalam beberapa kata. Judul informatif memang sulit dibuat untuk 
jurnal ilmiah; ini berbeda dengan judul artikel di surat kabar. 
Contohnya: “Diet Tempe Tidak Menurunkan Kadar Kolesterol”. 

Baris Kredit: Baris kredit terdiri atas dua unsur, yaitu nama(-nama) 
pengarang dan nama (-nama) lembaga berikut alamat tempat pene-
litian dilakukan. Cantumkan hanya nama (-nama) orang yang 
langsung terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, analisis, sintesis, 
dan penu-lisan penelitian yang berhak mendapat kredit 
kepengarangan tulisan tersebut. Dalam menulis nama, tanggalkan 
pangkat, kedudukan, dan gelar akademik. Penulisan nama dan 
alamat lembaga dimaksudkan untuk keperluan korespondensi. 
Jangan lupa menuliskan nama negara bila naskah diterbitkan dalam 
jurnal internasional.  

Abstrak: Abstrak merupakan kependekan yang lengkap dan jelas me-
nerangkan seluruh isi tulisan dan umumnya disajikan dalam satu 
paragraf dengan menggunakan tidak lebih dari 200 kata. Abstrak 
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memuat permasalahan, metode, dan hasil. Dengan tidak mengulang 
kata-kata dalam judul, tulislah masalah pokok dan alasan 
dilakukannya penelitian serta sasaran yang ingin dicapai. Begitu pula, 
beritahukan pendekatan dan metode serta bahan yang dipakai, serta 
ungkapan hasil dan simpulan penting yang diperoleh.  

Penyajian dapat dilakukan secara kualitatif (abstrak indikatif) atau 
kuantitatif (abstrak informatif). Abstrak jangan mengandung 
informasi atau kesimpulan yang tidak ada dalam makalah, singkatan 
yang tidak dijelaskan, kutipan yang tidak dikutip sumbernya, dan 
merk dagang. Pernyataan yang tidak spesifik seperti: “kadar tembaga 
cukup tinggi” sebaiknya diganti dengan “kadar tembaga sampel 
batuan yang diambil rata-rata di atas 250 ppm”. 

Bagi karangan berbahasa Indonesia biasanya dikehendaki abstrak 
dalam bahasa Inggris, sedangkan bagi karangan berbahasa Inggris 
dalam majalah Indonesia diperlukan abstrak berbahasa Indonesia. 
Abstrak berbahasa Inggris ini berguna agar hasil penelitian kita dapat 
‘diakses’ oleh pembaca di mana-mana. 

 
Pendahuluan: Bagian Pendahuluan tidak sekadar memuat pernyataan 
tentang masalah dan mengarahkan pembaca pada pustaka yang rele-
van. Lewat paparan yang logis, nyatakan apa yang diteliti dan apa 
luaran yang diharapkan. Dalam artikel yang baik umumnya hanya 
ada beberapa paragraf pada bagian pendahuluan. Hipotesis 
penelitian, bila ada, dapat dimuat di bagian ini.  

Tinjauan Pustaka: Saat ini, jarang ada jurnal ilmiah yang mencan-
tumkan bagian Tinjauan Pustaka secara khusus. Apabila jurnal ilmiah 
mengizinkan bagian Tinjauan Pustaka, cantumkan pustaka terbaru, 
relevan, dan asli (state of the art). Uraikan kajian pustaka yang menim-
bulkan gagasan dan mendasari kegiatan penelitian Anda. Pengacuan 
pada pustaka tidak perlu ekstensif, tetapi lakukan secukupnya untuk 
menyusun kerangka atau konsep yang digunakan dalam penelitian. 
Penulis seyogianya tidak hanya mengetengahkan kutipan-kutipan, 
tetapi juga mengulasnya. Semua rujukan harus sesuai dengan Daftar 
Pustaka.  

Klasifikasi pustaka yang perlu diperhatikan. Pustaka primer adalah 
laporan asli dari penelitian, ditulis oleh peneliti sendiri. Pustaka 
sekunder merupakan informasi dari sumber primer yang dibaca oleh 
penulis. Termasuk ke dalam pustaka sekunder adalah buku ajar dan 
review. Adapun pustaka tersier ialah informasi dari sumber sekunder; 
ke dalam kelas ini adalah ensiklopedia dan kamus. Sekali lagi, buku 
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ajar tidak termasuk pustaka primer, sebab jenis buku ini disusun oleh 
seorang ahli untuk mahasiswa yang sedang belajar. Perhatikan bahwa 
dalam buku ajar ditekankan konsep atau teori yang mendasari suatu 
ilmu, sehingga seringkali disertakan soal-soal untuk pemahaman 
konsep atau teori tersebut.  

Metode: Uraikan metode secara terperinci (peubah, model yang 
digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis 
data, dan cara penafsiran). Untuk bidang tertentu, nama pabrik 
pembuat reagen serta merk dan tipe peralatan perlu disebutkan. 
Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif, jelaskan 
pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis 
informasi, dan proses penafsiran hasil penelitian. Maksud dari 
perincian ini ialah untuk menjamin keterulangan hasil. Jangan 
gunakan bentuk kalimat perintah. Selain itu, cobalah buat prosa yang 
keterbacaannya lebih baik dibandingkan kalimat-kalimat yang terlalu 
sederhana seperti: tambahkan A; diamkan 3 menit; cuci; tambahkan 
B, dst. 

Metode penelitian dalam beberapa bidang ilmu agak berbeda dengan 
metode dalam bidang iptek. Penelitian iptek pada umumnya bersifat 
empirik (seringkali eksperimental) dan menganut pendekatan 
induktif. Sementara itu penelitian bidang matematika tidak selalu 
demikian: umumnya deduktif, seringkali tanpa hipotesis dan tanpa 
data. 

Hasil: Sajikan hasil penelitian sewajarnya secara bersistem. Jika data 
terlalu banyak, adakalanya Anda perlu selektif dalam menyajikannya. 
Dengan pertimbangan yang masak, rancanglah tabel, grafik, gambar 
atau alat penolong lain untuk memperjelas dan mempersingkat 
uraian yang harus diberikan. Jangan berikan informasi berulang, 
misalnya dalam bentuk tabel dan gambar. Tabel dan gambar perlu 
disebut dalam teks dan letaknya tidak berjauhan dari teks yang 
bersangkutan. Hindari pengulangan informasi yang sudah ada dalam 
ilustrasi secara panjang lebar.Tafsirkan hasil yang diperoleh dengan 
memperhatikan dan menyesuaikannya dengan masalah atau 
hipotesis yang diungkapkan dalam Pendahu-luan. Adakalanya Hasil 
digabungkan dengan Pembahasan, menjadi bagian yang dinamakan 
Hasil dan Pembahasan.  

Pembahasan: Sewaktu mengumpulkan data, mengolahnya, dan 
menyusunnya dalam tabel, dengan sendirinya Anda telah memiliki 
sejumlah gagasan yang telah dikembangkan dalam Pembahasan. 
Pengembangan gagasan ini disebut ‘argumen’. Anda harus mem-
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bandingkan dengan hasil peneliti terdahulu, kemudian buatlah 
pertimbangan teoretisnya. Dengan demikian, maka Pembahasan 
merupakan kumpulan argumen mengenai relevansi, manfaat, dan 
kemungkinan atau keterbatasan percobaan Anda, serta hasilnya. 
Dikatakan oleh Rifai  (1995), bahwa Pembahasan merupakan bagian 
tempat seseorang paling bebas berekspresi. Pendapat orang yang 
sudah diringkas dalam Pendahuluan atau Tinjauan Pustaka tidak perlu 
diulang lagi tetapi diacu saja seperlunya. Bentangkan arti temuan 
serta jelaskan bagaimana simpulan baru itu memperluas cakrawala 
ilmu dan teknologi. Bila perlu berikan implikasi penerapan temuan 
baru tadi dan tunjukkan segi-segi lain yang perlu diteliti lebih lanjut. 
Akhiri pembahasan secara positif, tegas, dan kuat. 

Menurut Calderon & Gonzales (1993), ada lima unsur yang 
dapat dituliskan dalam berargumen dan menyampaikan implikasi 
dari temuan.  

(1) Nyatakan situasi yang ditemukan dalam penelitian: bisa 
memuaskan atau tidak memuaskan. Misal: Mayoritas guru 
sains di Provinsi A tidak memenuhi kualifikasi untuk meng-
ajarkan sains.  

(2) Nyatakan kemungkinan penyebab situasi itu. Jika ada situasi, 
mestinya ada penyebab, dan mestinya ada hubungan logis an-
tara situasi dan penyebab; bila tidak, yang dianggap penyebab 
bukanlah penyebab yang sesungguhnya. Dalam contoh di atas, 
penyebab logis kurangnya guru berkualifikasi untuk 
menangani mata ajaran sains ialah kurang cermatnya petugas 
rekrutmen dalam menyeleksi calon guru, atau tidak cukupnya 
pelamar yang berkualifikasi untuk menduduki posisi guru 
sains. 

(3) Nyatakan efek yang mungkin timbul dari situasi itu. Hampir 
pasti, ada pula efek yang timbul dari situasi tsb. dan mestinya 
ada hubungan logis antara situasi dan efek yang mungkin. 
Efek logis dari kurangnya guru berkualifikasi pada pengajaran 
sains ialah bahwa pengajaran akan kurang efektif dan ini 
dapat merugikan siswa. 

(4) Nyatakan tindakan untuk mengatasi situasi yang kurang 
memuaskan atau untuk meningkatkan situasi yang sudah 
baik. Wajar saja untuk mengambil tindakan guna meng-atasi 
situasi yang kurang memuaskan. Namun, situasi yang sudah 
baik pun perlu terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. 
Langkah logis untuk mengatasi keadaan guru yang tidak 
berkualifikasi ialah dengan mensyaratkan peningkatan 
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kualitas melalui pendidikan dalam bidang sains, menghadiri 
seminar, mengikuti pelatihan, membaca lebih banyak 
publikasi sains. 

(5) Nyatakan badan atau bidang terkait yang terpengaruhi. Dalam 
contoh yang diambil ini, pengajaran sains di Provinsi A yang 
terpengaruhi. Anda dapat melanjutkan pembahasan tentang 
implikasi temuan Anda pada pengajaran sains. Implikasi ini 
barangkali tidak berlaku untuk keadaan pendidikan secara 
keseluruhan. 

Simpulan: Tidak semua jurnal ilmiah menghendaki bagian Simpulan. 
Simpulan dapat tersirat dalam bagian Pembahasan. Ciri simpulan me-
nurut Calderon & Gonzales (1993) ialah 

(a) Simpulan adalah inferens, deduksi, abstraksi, implikasi, inter-
pretasi, pernyataan umum, dan/atau perampatan (gene-
ralisasi) berdasar-kan temuan. Simpulan adalah turunan logis 
dan sahih dari hasil penelitian. Sebaiknya simpulan tidak me-
ngandung angka sebab angka-angka biasanya membatasi efek 
atau dampak cakupan perampatan. Jangan menyimpulkan 
apapun dari hal-hal yang tidak Anda teliti. Contoh: Semua 
guru berkualifikasi mengajar di sekolah menengah tetapi 
sebagian besar tidak berkualifikasi untuk mengajarkan sains. 

(b) Simpulan harus menjawab permasalahan penelitian. Penelitian 
Anda dapat dikatakan tidak berarti bilamana permasalahan 
penelitian tidak terjawab dengan baik. Contoh: Bila permasa-
lahan penelitian mengandung pertanyaan atau pernyataan 
spesifik seperti: “Bagaimana kecukupan sarana pengajaran 
sains?” dan temuan menunjukkan bahwa sarana yang ada 
tidak sepadan dengan jumlah siswa, maka jawaban dan 
simpulannya ialah: “Sarana pengajaran sains tidak 
mencukupi”. 

(c) Simpulan harus dibuat berdasar fakta, bukan yang tersirat 
daripadanya. Contoh: Dari temuan diketahui bahwa sebagian 
besar guru berlatar belakang non-sains dan sarana pengajaran 
yang diperlukan tidak sepadan dengan jumlah siswa. 
Faktanya adalah bah-wa sebagian besar guru tidak 
berkualifikasi untuk mengajarkan sains dan sarana sains tidak 
memadai. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa pengajaran 
sains di Provinsi A lemah sebab tidak ada yang menyokong 
bahwa pengajaran sains lemah. Lemahnya pengajaran sains 
merupakan efek taklangsung atau tersirat dari kurangnya 
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guru berkualifikasi dan tidak memadainya sarana pengajaran 
sains. 

(d) Simpulan harus dirumuskan dengan ringkas dan cermat, 
tetapi mengandung semua informasi hasil penelitian seba-
gaimana yang menjadi permasalahan penelitian. 

(e) Pernyataan harus tegas; jangan ada keraguan dalam hal 
kesahihan dan keterandalan. Penggunaan kata seperti mung-
kin, barangkali, kiranya, tampaknya, sedapat-dapatnya dihindari. 

(f) Simpulan hanya mengacu pada populasi, tempat, atau subjek 
tertentu. Misalnya: dalam penelitian tentang pengajaran sains 
di Provinsi A, semua simpulan mengenai kualifikasi guru, 
sarana, metode, dll. hanya berlaku untuk sekolah menengah di 
Provinsi A. 

(g) Simpulan tidak mengandung pengulangan pernyataan yang 
sudah dikemukakan sebelumnya. Informasi yang sama dapat 
dikemuka-kan dengan kalimat atau ungkapan yang berbeda. 

 
Dalam  menarik simpulan, bersikaplah kritis, dan lihat apakah 

simpulannya dapat ditafsirkan secara lain. Cukup luaskah 
perampatan yang digariskan dengan melibatkan simpulan, hasil, 
pendapat, dan teori yang ada? 

Saran: Saran yang dikemukakan mestinya berasal dari hal-hal yang 
berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. Jangan 
ungkapkan “…agar penelitian ini dilanjutkan”. Saran tidak selalu 
harus ada. Saran sebaiknya memiliki ciri sebagai berikut 

(1) Ditujukan untuk mengatasi atau membantu menyelesaikan 
masalah yang diselidiki. Misalnya: bila fakta menunjukkan sa-
rana pengajaran tidak memadai, maka sarannya adalah men-
cukupkan sarana. 

(2) Saran harus berkait dengan hal-hal yang dibahas. Saran untuk 
hal yang sama sekali tidak dibahas tidaklah relevan. 

(3) Praktik atau sistem yang baik dapat disarankan untuk digu-
nakan, atau bahkan disarankan untuk diperbaiki. 

(4) Saran harus dapat dikerjakan dan praktis. Tidak ada gunanya 
menyarankan hal-hal yang mustahil. 

(5) Saran harus logis dan sahih. Bila masalahnya adalah 
kurangnya sarana, yang paling logis untuk disarankan adalah 
pengadaan sarana. 

(6) Saran dapat ditujukan kepada orang, lembaga, atau satuan 
yang berwenang untuk melaksanakannya. 



 

Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - VI  
   309 

(7) Penelitian lanjutan dapat disarankan untuk maksud verifikasi, 
penguatan, atau bahkan melawan temuan Anda. Misalnya: 
Provinsi lain perlu menelaah keadaan pengajaran sains di 
sekolah menengahnya masing-masing sehingga bila masalah 
yang sama dijumpai, pemerintah dapat mengupayakan perba-
ikan pengajaran sains di seluruh negeri. 

Daftar Pustaka: Susunlah daftar berdasar abjad nama atau nomor 
pengarang dari semua pustaka yang dirujuk dalam nas. Gelar aka-
demik tidak diperlukan. Judul buku dan nama jurnal biasanya dicetak 
miring. Ketaatasasan merupakan hal penting dalam menyusun daftar 
pustaka. Panjangnya daftar pustaka tidak penting, tetapi pustaka pri-
mer selalu menjadi titik perhatian. 

Aturan yang berlaku umum adalah: nama pengarang (nama 
belakang plus inisial nama depan); judul makalah (atau buku); nama 
jurnal (jangan disingkat bila Anda tidak yakin akan sistem yang 
benar) atau nama penerbit; tahun publikasi; nomor terbitan (untuk 
jurnal); halaman pertama-halaman akhir artikel atau bagian (bab) 
buku yang dirujuk. Memang ada perubahan gaya perujukan yang 
cenderung lebih hemat, misalnya:  

MALONE, R.H. & STAPLETON, R.R. (1951). Brit. Med. J. 416.  

menjadi: 

Malone RH, Stapleton RR. Blood grouping on blotting paper. Brit. 
Med. J. 1951:1:416. 

Beberapa majalah ilmiah tidak menghendaki pemuatan judul 
artikel pustaka; yang penting ialah identitas sumber itu sendiri. 
Contoh berikut ini adalah daftar pustaka yang dibuat menurut nomor 
urut pemunculan dalam teks. Contohnya:  

1. Czochanska, Z., Foo, L.Y., Newman, R.H. and Porter, L.J. (1990) J. 
Chem. Soc.Perkin Trans, 1, 2278. 

2. Haslam, E. (1995) The Flavanoids (Harborne, J.B., Mabry, T.J. and 
Mabry, H. eds.) p510. Chapman & Hall, London. 

3. Foo, L.Y., Jones, W.T., Porter, L.J. and Williams, V.M.  (1992) 
Phytochemistry 21,933. 

4. Karcehsy, J.J. and Hemingway, R.W. (1994). J. Agric. Food Chem. 
28, 222. 

5. Samejima, M. and Yoshimoto, T. (1993) Mokuzai Gakkaishi 27, 491. 

Persantunan (Sanwacana, Penghargaan):  Penelitian memang acap 
melibatkan banyak pihak. Ucapan hendaknya disampaikan secara 
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formal. Ada baiknya dimintakan izin bila akan menuliskan nama 
seseorang di bagian ini. Sponsor yang menyediakan dana penelitian 
perlu diberi ucapan terima kasih. 

Ikhwal Penerbitan Artikel:  Sesudah Anda menyelesaikan seluruh 
naskah, suntinglah sendiri sebelum mengirimkannya ke redaksi maja-
lah. Siangi bagian-bagian yang sudah menjadi pengetahuan umum. 
Pilih kata yang paling tepat dan perbaiki kalimat yang kurang jelas, 
meragukan, atau dapat diartikan lain. Buang pernyataan yang berbu-
nga-bunga seperti “dalam kaitan ini perlu ditekankan bahwa …” atau 
“Dari Tabel 2 dengan jelas dapat ditunjukkan bahwa …” dan seje-
nisnya. Baca kembali petunjuk bagi penulis dari majalah yang Anda 
tuju. Bilamana tersedia kesempatan, sampaikan naskah itu pada suatu 
pertemuan ilmiah untuk mendapat ulasan, sanggahan, kritikan, dan 
saran penyempurnaan serta masukan lainnya.  

Bila naskah dianggap siap-kirim, buatlah surat pengantar kepada 
redaksi agar naskah Anda dipertimbangkan untuk dimuat. Redaksi 
dari jurnal terakreditasi biasanya mengirimkan naskah tadi kepada 
beberapa mitra bestari untuk ditelaah isi dan kelayakannya untuk di-
muat. Telaahan dapat berupa pernyataan bahwa naskah Anda setuju 
untuk dimuat, dimuat setelah diperbaiki, atau ditolak. Jika redaksi ke-
mudian mengembalikan naskah untuk diperbaiki, kerjakanlah sesuai 
dengan petunjuk yang diberikan. Sesudahnya, cepat kirim kembali 
agar pemuatannya dapat terlaksana. 
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(3) Pedoman Penulisan Artikel Hasil Penelitian 

 
PEDOMAN PENULISAN RINGKASAN  

HASIL PENELITIAN 
 

A. Judul Penelitian dan Nama Peneliti 
 
1. Judul penelitian ditulis dalam huruf besar/kapital 
2. Nama ditulis lengkap tanpa gelar untuk semua peneliti 
3. Tahun  penulisan laporan, dan jumlah halaman laporan penelitian (tidak termasuk 

halaman lampiran). 
 

B. Isi Ringkasan Mencakup 
 

1. Permasalahan penelitian 
2. Tujuan Penelitian 
3. Metode Penelitian, misalnya: penarikan contoh, jumlah sampel/ responden, lokasi 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data/desain, analisis data. 
4. Hasil dan Kesimpulan 
5. Saran (kalau ada). 
 

C. Identitas Kelembagaan 
 

Jurusan (Tulis lengkap tanpa singkatan), Fakultas dan Perguruan Tinggi, Nomor dan 
tahun kontrak dengan Ditbinlitabmas-Ditjen Dikti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ringkasan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Summary dalam Bahasa                                                                       
Inggris, ditempatkan setelah halaman kulit muka, masing-masing 1 - 2 

halaman A4  yang diketik 1,5 spasi. 
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PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH  
HASIL PENELITIAN  

 
 
1. Judul dan Nama Pelaksana Kegiatan 

Judul artikel diberi catatan kaki yang menunjukkan sumber biaya penelitian dosen muda 
dan kajian wanita. Nama penulis diberi catatan kaki yang menunjukkan perguruan tinggi 
tempat penulis bekerja. Semua nama penulis ditulis tanpa gelar. 

 
2. Urutan Materi 
     Dianjurkan urutan materi artikel sebagai berikut: 

a. Judul Artikel dan terjemahannya dalam bahasa Inggris. Supaya diingat bahwa satu 
kegiatan dapat ditulis menjadi lebih dari satu artikel 

b. Nama Penulis 
c. Abstrak (dalam bahasa Indonesia dan Inggris) 
d. Pendahuluan, mencakup  perumusan  masalah, tinjauan pustaka, tujuan, dan 

manfaat. 
e. Metode Penelitian 
f. Hasil dan Pembahasan 
g. Kesimpulan/Saran dan Rekomendasi tindak lanjut 
h. Ucapan terima kasih kepada sumber dana dan yang dianggap berperan 
i. Daftar Pustaka 
j. Lampiran 
 

3. Daftar Pustaka 
Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, 
tahun judul tulisan dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam artikel dicantumkan 
dalam Daftar Pustaka. 
 

4. Gambar dan Foto 
Dicetak hitam putih, dicantumkan apabila benar-benar penting 

 
5. Pengetikan 

Dilakukan dengan jarak 1,5 spasi, font 12 pada kertas HVS A4. Jumlah maksimum 
artikel beserta lampirannya 15 halaman. 

 
6. Administrasi 

Untuk memudahkan administrasi, artikel supaya dilampiri sistematika kulit muka 
(Lembar Pengesahan) Laporan Pelaksanaan Penelitian. 
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PEDOMAN PENULISAN ABSTRAK 
HASIL PENELITIAN 

 
 

1. Umum 
Abstrak merupakan pemadatan dari hasil penelitian, biasanya lebih singkat dari pada 
ringkasan/summary.  
Ringkasan dibuat sebagai rangkuman dari penelitian untuk penulisan laporan, sedangkan 
abstrak dibuat untuk sebuah artikel yang akan diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau prosiding 
seminar/ simposium.  
 Abstrak ditulis 1 spasi, maksimum 200 kata 
 
2. Isi Abstrak mencakup 

a.  Tujuan atau pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti 
b.  Metode penelitian 
c.  Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. 
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(4) Artikel Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 

Uraian berikut ini merupakan ringkasan dan pengembangan 
dari Soewandhi (1998), yang menyatakan bahwa selain jurnal ilmiah 
yang memuat hasil penelitian ada pula jurnal ilmiah yang 
menyebarluaskan hasil kegiatan terapan, yang selanjutnya dapat 
disebut jurnal ilmiah terapan. Dalam jurnal yang disebut terakhir ini 
bahkan dicantumkan juga kajian ekonominya. Hasil kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat seperti Penerapan Ipteks, Program 
Vucer, Program Vucer Multi Tahun (VMT), Program Unit Usaha Jasa 
dan Industri (UJI), Program Sinergi Pemberdayaan Potensi 
Masyarakat (SIBERMAS), Program Kewirausahaan, dan Program 
Kreativitas Mahasiswa (PKM), layak dipublikasi-kan dalam jurnal 
ilmiah, setelah pelaksana mentransformasikan struktur dan ragam 
bahasa tulisnya agar berkarakter artikel ilmiah. Proses transformasi 
terutama untuk menyerasikan perolehan data dan hasil kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ke struktur artikel jurnal ilmiah. 
Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang substansinya 
sains dan teknologi, proses transformasi dapat dilakukan dengan 
lebih mudah. Sebaliknya, untuk kegiatan dengan modus pelatihan, 
pembimbingan, konsultasi, penyuluhan dan sejenisnya, tampaknya 
masih memerlukan pemikiran lebih dalam untuk dapat 
disimbiosiskan dengan proses transformasi itu sendiri.  

 Judul, kata kunci, baris kredit, dan abstrak: Identitas naskah berupa 
judul, kata kunci, baris kredit, dan abstrak tidak berbeda dengan 
penulisan pada naskah hasil penelitian.  

Pendahuluan: Mirip dengan naskah artikel hasil penelitian, di sini 
diuraikan lingkup permasalahan prioritas, penjelasan istilah sains dan 
teknologi, sosial, ekonomi, atau humaniora yang dipakai, tujuan pe-
laksanaan program, yang dapat mencantumkan hipotesis, tinjauan 
teoretis penelitian terdahulu, tinjauan empirik lapangan (jika dite-
mukan), upaya penyempurnaan, dan ciri khas substansi program 
yang dilaksanakan. 

Tinjauan Pustaka:  Sama dengan jurnal ilmiah yang memuat hasil 
penelitian, jurnal ilmiah terapan juga tidak selalu memiliki bagian 
Tinjauan Pustaka secara terpisah dari bagian Pendahuluan.   

Bahan dan metode: Di bagian ini, uraikan deskripsi atau spesifikasi 
bahan yang dipakai atau subyek kegiatan, rancang bangun, motif ke-
rajinan, sistem komputerisasi akuntansi, dan lainnya, cara 
pemrosesan bahan, pembuatan, atau perancangan, cara pengukuran, 
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pengujian, sosialisasi produk, rancangan pelaksanaan program, dan 
perincian prosedur kerja.  

Hasil dan Pembahasan: Kedua bagian ini dapat disatukan atau 
dipisah, bergantung pada gaya selingkung jurnal yang bersangkutan. 
Di bagian ini dapat dikemukakan produk dan dihasilkan dan spesi-
fikasinya, uraian teknik instalasi produk (jika diperlukan), uraian 
hasil uji efisiensi dan fungsional produk, tabel dan gambar teknis atau 
foto setiap aplikasi metode, produk, dan hasil pengujian. 

Simpulan: Juga bergantung pada gaya selingkung jurnal, bagian ini 
dapat merupakan bagian terpisah atau bergabung dengan bagian 
Pembahasan atau Hasil dan Pembahasan. Dalam bagian ini diuraikan 
keberhasilan metode dikaitkan dengan hasi kerja, dan dampak 
produk, khususnya yang berhubungan dengan sains dan teknologi 
serta ekonomi. 

Persantunan:  Dalam bagian Persantunan, nyatakan penghargaan ke-
pada klien dan sertakan nama dan alamat usaha kecil atau koperasi 
mitra. Pihak lain yang berkontribusi pada kegiatan juga pantas men-
dapat penghargaan. 

Daftar pustaka: Cara pengacuan untuk naskah ini tidak berbeda 
dengan naskah hasil penelitian. 
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(5)  Pedoman Penulisan Artikel Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 

 
PEDOMAN PENULISAN RINGKASAN  

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

A. Judul Pengabdian kepada Masyarakat dan Nama Pelaksana 
 

1. Judul Pengabdian ditulis dalam huruf besar/kapital 
2. Nama tim pelaksana ditulis lengkap tanpa gelar akademik 
3. Tahun penulisan laporan dan jumlah halaman (tanpa lampiran) laporan Pengabdian 

kepada Masyarakat. 
 
B. Isi Ringkasan Mencakup 
 

1. Permasalahan Pengabdian kepada Masyarakat 
2. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat 
3. Metode Pengabdian kepada Masyarakat, misalnya khalayak sasaran, lokasi, 

langkah-langkah pencapaian tujuan dan metode evaluasi serta tolok ukur 
pencapaian tujuan 

4. Hasil dan Kesimpulan 
5. Saran (kalau ada) 

 
C. Identitas Kelembagaan 
 

Jurusan (jangan disingkat), Fakultas dan Perguruan Tinggi. 
Nomor dan tahun kontrak dengan Ditbinlitabmas Ditjen Dikti 

 
D. Cara penulisan 
 

1. Ringkasan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Summary dalam  Bahasa Inggris. 
2. Ditempatkan setelah halaman kulit muka, masing-masing 2 - 3 halaman A4, diketik 

1,5 spasi. 
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PEDOMAN PENULISAN ABSTRAK  
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
1. Umum 

a. Abstrak merupakan pemadatan dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat, 
biasanya lebih singkat dari Ringkasan/Summary. 

b. Ringkasan dibuat sebagai rangkuman dari pengabdian kepada Masyarakat untuk 
penulisan laporan, sedangkan abstrak dibuat untuk artikel ilmiah yang akan 
diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau prosiding seminar/simposium. 

c. Abstrak ditulis 1 spasi, maksimum 200 kata 
 
2. Isi Abstrak mencakup 

a. Tujuan atau perubahan yang ingin dicapai oleh pelaksana 
b. Metode Pengabdian kepada Masyarakat 
c. Kesimpulan yang diperoleh dari Pengabdian kepada Masyarakat 
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PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL PUBLIKASI  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
1. Judul dan Nama Pelaksana Kegiatan: 

a. Judul artikel diberi catatan kaki yang menunjukkan sumber biaya Penerapan Ipteks.  
b. Nama penulis diberi catatan kaki yang menunjukkan perguruan tinggi tempat penulis 

bekerja. Semua penulis ditulis tanpa gelar. 
c. Untuk memudahkan administrasi, artikel supaya dilampiri sistematika kulit muka 

(Lembar Pengesahan) Laporan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 
 

2. Urutan Materi: 
a. Judul artikel, supaya diketahui bahwa dari satu kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat dapat ditulis menjadi lebih dari satu artikel  
b. Nama Penulis 
c. Abstrak (dalam bahasa Indonesia dan Inggris) 
d. Pendahuluan, mencakup perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat 
e. Metode Penerapan Ipteks.  
f. Hasil dan Pembahasan 
g. Kesimpulan, saran dan rekomendasi tindak lanjut 
h. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang dianggap berperan 
i. Daftar Pustaka 
j. Lampiran 

 
3. Daftar Pustaka: 

a. Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama 
pengarang, tahun, judul tulisan dan sumber. 

b. Hanya pustaka yang dikutip dalam artikel dicantumkan dalam Daftar Pustaka 
 
4. Gambar dan Foto: 

Dicetak hitam putih, dicantumkan apabila benar-benar penting. 
 
5. Pengetikan: 

Dilakukan dengan jarak 1,5 spasi, font 12 pada kertas HVS A4. Jumlah maksimum 
artikel beserta lampirannya 15 halaman 
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IX.2.  PEDOMAN PEMBUATAN POSTER 
(1 ) Umum 

Artikel lengkap mengenai pembuatan poster telah ditulis oleh 
Fardiaz (1998).  Poster, yang sering manjadi pelengkap dalam acara 
seminar, merupakan salah satu bentuk visualisasi untuk 
menyampaikan pesan atau informasi. Dengan poster diharapkan 
informasi yang ingin disampaikan menjadi lebih jelas dan menarik, 
dan cukup bagi pengunjung seminar untuk memahami isinya. 
Meskipun demikian, sebagai media komunikasi yang sifatnya 
mandiri, poster harus dapat berkomunikasi dengan pembacanya 
tanpa seorang pun yang menjelaskannya. Dengan demikian, 
perancang poster perlu hati-hati memilih pernyataan sesuai dengan 
bidang pandang poster yang tersedia. Bidang pandang poster dapat 
berbeda-beda, bergantung pada panel tempat menempelkan poster 
yang disediakan oleh panitia seminar. Oleh karena itu sebelum 
merancang poster, ukuran panel harus diketahui dahulu. 

Berikut ini diperinci tujuh syarat dalam pembuatan visual yang 
baik. Ketujuh syarat tersebut dapat disingkat menjadi kata VISUALS, 
yang terdiri atas visible, interesting, structured, useful, accurate, 
legitimate, dan simple. 

a. Dapat dilihat (visible) oleh semua pengunjung di area 
penyajian. Dengan demikian, poster harus dapat dilihat dari 
jarak pandang sekitar 1 sampai 1.5 m 

b. Menarik (interesting) untuk dilihat sehingga poster dapat me-
ningkatkan perhatian dan minat orang untuk melihat, mende-
kat, dan membacanya 

c. Terstruktur (structured) dalam bentuk uraian yang bersistem 
agar berbagai pernyataan verbal dapat diikuti oleh 
pembacanya dengan mudah dan jelas 

d. Berguna (useful) dan dapat membantu menyampaikan pesan 
dengan baik 

e. Cermat (accurate) dalam hal isi 
f. Mengikuti persyaratan format tertentu (legitimate) yang telah 

ditetapkan 
g. Visual harus cukup sederhana (simple) sehingga mudah dime-

ngerti, atau tidak terlalu rumit sehingga membingungkan. 
 

Pembuatan poster dapat mengikuti lima langkah berikut ini.  
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1. Susun naskah singkat yang berisi latar belakang, tujuan, 
metode atau rancang bangun, mitra kerja (untuk Program 
Vucer), dan hasil yang diperoleh. Susun kalimat dengan 
dengan ukuran jenis dan ukuran huruf yang sesuai. Ukuran 
huruf sebaiknya tidak kurang dari 10 point. Gunakan jenis 
huruf yang sederhana seperti Times New Roman, Helvetica, 
Arial, dan Univers; hindari jenis huruf yang banyak digunakan 
sebagai ornamen yang sukar dibaca 

2. Berdasarkan naskah tadi, sketsa visual tentang bentuk poster 
dapat dibuat 

3. Selanjutnya pilihlah gambar atau foto yang sesuai dengan isi 
naskah. Jangan terlalu banyak menampilkan foto agar poster 
tidak terkesan seperti album foto, atau terlalu banyak menam-
pilkan gambar agar tidak terkesan seperti cerita komik. 
Ukuran foto yang disarankan tidak kurang dari dua kali 
ukuran kartupos, dan sebaiknya objek dalam foto diambil 
dalam posisi horizontal 

4. Susun semua bahan yang terdiri atas beberapa teks (naskah 
verbal) dan beberapa gambar atau foto, dalam satu rangkaian 
yang memberikan pengaruh pandangan yang paling baik. Se-
mua bahan visual tadi selanjutnya disusun dalam satu tata 
letak atau pola yang dapat menangkap perhatian orang yang 
hendak membacanya. Salah satu tata letak yang jelas 
dipandang, menarik, dapat memfokuskan perhatian dengan 
cepat dapat dilihat pada Gambar 1 

5. Beberapa hal yang dapat meningkatkan efektivitas visual ialah 
pemanfaatan kontras, keseimbangan, warna, dan susunan hu-
ruf. Yang dimaksud dengan kontras ialah pemberian unsur 
yang berbeda dari semua unsur di sekelilingnya sehingga me-
nimbulkan kesan penekanan, misalnya berupa ukuran, bentuk, 
atau warna yang menonjol. Keseimbangan memberi kesan 
bahwa visual secara keseluruhan tidak berat sebelah. Perasaan 
seimbang bagi pembaca dapat tercapai jika bobot semua unsur 
dalam bidang visual tersebar merata pada setiap bagian poros, 
baik secara vertikal atau horizontal, atau keduanya. Hindari 
penyebaran unsur-unsur yang tidak proporsional karena 
visual yang tidak seimbang secara psikologis mem-
bingungkan. Penggunaan berbagai warna bertujuan: (1) 
meningkatkan realita objek dengan cara memberikan warna 
sesuai dengan kenyataan, (2) menunjukkan kesamaan atau 
perbedaan, dan (3) menimbulkan respons khusus secara 
emosional. Sebaiknya gunakan warna latar yang netral dan 
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sejuk dengan warna pesan yang lebih ;hangat; Dengan cara ini 
pesan lebih terlihat mencolok. Hindari penggunaan kombinasi 
warna yang sifatnya komplementer, seperti merah di atas 
hijau, dan sebaliknya, karena kombinasi ini akan menyilaukan 
dan memusingkan. Hindari penggunaan warna yang ber-
fluoresens atau mengkilap seperti spotlight karena menyilau-
kan. Susunlah kalimat dengan ukuran jenis dan ukuran huruf 
yang sesuai. Jangan menulis seluruh pernyataan dengan huruf 
kapital karena lebih sukar dibaca dibandingkan dengan huruf 
kecil (lower case). Jika ada pernyataan lebih dari 8 kata, 
gunakan huruf kecil. 

 
Contoh penempatan obyek visual dalam pembuatan poster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IX.1. CONTOH PENEMPATAN OBYEK VISUAL DALAM 

BIDANG POSTER (Fardiaz, 1998) 
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Dengan perkembangan teknologi komputer, pembuatan poster 
menjadi lebih mudah dan sederhana, sepanjang program visualisasi 
tersedia dan perancang mahir menggunakannya. Program visualisasi 
yang dapat digunakan antara lain Harvard Graphic, Corel Draw, dan 
Microsoft Power Point. Dengan program komputer perancang dapat 
membuat latar yang menarik, menyusun berbagai jenis huruf dengan 
berbagai ukuran dan bahkan dengan warna yang sesuai. Dengan sa-
rana komputer ini, komposisi visual dapat disusun dengan sangat 
mudah. 

(2) Pedoman Poster Hasil Penelitian 

 
FORMAT POSTER HASIL PENELITIAN  

 
1. Identitas Poster: cantumkan judul, nama peneliti, perguruan tinggi dan 

konsorsium penelitian dosen muda yang dilakukan 
2. Tujuan/Metode/Hasil ditulis atau divisualisasikan secara ringkas dan dapat 

dibaca dari jarak + 2 m 
3. Tonjolkan temuan/saran yang diperoleh 
4. Fokuskan pada “inovasi ipteks” secara visual. Kemungkinan adanya 

penerapan teknologi kearah komersial. 
5. Desain poster dibuat agar menarik dan dari kertas yang cukup tebal 
6. Setiap peneliti dapat membuat satu poster ukuran 75 cm (lebar) x 78 cm 

(tinggi) atau 150 cm (lebar) x 78 cm (tinggi) atau 75 cm (lebar) x 156 cm 
(tinggi) sesuai dengan ukuran panel yang disediakan DIKTI 
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(3) Pedoman Poster Hasil Pengabdian kepada Masyarakat  

  
FORMAT POSTER HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
 
 

1. Identitas Poster: Cantumkan judul, nama pelaksana  kegiatan penerapan 
Ipteks serta perguruan tingginya. 

2. Tujuan, manfaat, metode, khalayak sasaran dan hasil ditulis atrau 
divisualisasikan secara ringkas dan dapat dibaca dari jarak + 2 m 

3. Tonjolkan proses pelaksanaan dan produk yang dihasilkan 
4. Fokuskan pada “inovasi Ipteks” secara visual dan kemungkinan produksi 

secara masal 
5. Desain poster dibuat agar menarik dan dari kertas yang cukup tebal 
6. Setiap pelaksana kegiatan penerapan Ipteks dapat membuat poster ukuran 

75 cm (lebar) x 78 cm (tinggi atau 150 cm (lebar) x 78 cm (tinggi) atau 75 cm 
(lebar) x 156 cm (tinggi). Ukuran ini disesuaikan dengan panel yang 
disediakan Dikti untuk pemasangan poster. 
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