
 
 

PANDUAN 

PENULISAN PENELITIAN DAN 

PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITEKNIK BISNIS INDONESIA 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN 

MASYARAKAT 

2017
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PRAKATA 

 
 

Puji dan Syukur layak dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya 

sehingga buku panduan penulisan penelitian dan pengabdian masyarakat Politeknik Bisnis 

Indonesia ini dapat diselesaikan. Terbitnya panduan ini diharapkan dapat meningkatkan 

mutu pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Bisnis 

Indonesia agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi kreativitas para 

pengusul dan pengelola penelitian dan pengabdian tersebut. Dengan adanya panduan ini, 

diharapkan dapat memudahkan peningkatan mutu program penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di Politeknik Bisnis Indonesia secara berkelanjutan.  

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan tidak hanya bertujuan 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja tetapi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pengabdian masyarakat juga merupakan implikasi dari 

kegiatan penelitian yang dilakukan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari 

penelitian yang dilakukan. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di 

Politeknik Bisnis Indonesia di danai dari Dana Internal Politeknik Bisnis Indonesia maupun 

dari dana lainnya. Dengan terbitnya buku Panduan ini diharpkan antusias Dosen dalam 

meneliti semakin meningkat dan menghasilkan penelitian dan pengabdian yang 

berkualitas dan bermanfaat bagi kalangan masyarakat. 

Kami menyadari bahwa Buku Panduan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab 

itu kami terbuka terhadap masukan dan saran yang baik untuk perkembangan penelitian 

dan pengabdian masyarakat selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang berkontribusi  memberikan masukan dan gagasan 

dalam penyusunan Buku Panduan ini sampai dengan penerbitannya.  

Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan bangsa Indonesia 

dan dunia pendidikan kita pada khususnya. 

                      Pematangsiantar, Agustus 2017 

         LPPM 

 

 

 

       Sarida Sirait, S.E., M.Si
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PROFIL 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN 

MASYARAKAT (LPPM) 

POLITEKNIK BISNIS INDONESIA PEMATANGSIANTAR 

 

Profil  :  

LPPM PBI Murni Sadar merupakan institusi terdepan yang berperan dalam pengembangan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  Lembaga ini berperan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam pelaksanaanya, Penelitian dan Pengabdian masyarakat bergerak sejalan 

sesuai dengan perkembangan teknologi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(LPPM) adalah lembaga yang tidak terpisahkan dari sebuah perguruan tinggi. Sejak awal 

berdirinya Politeknik Bisnis Indonesia, LPPM disebut sebagai lembaga yang berperan 

penting dalam pelaksanaan Try Dharma Perguruan Tinggi. Secara struktural LPPM berada 

dibawah Pudir I. Keberadaan LPPM tidak terlepas dari kerja sama yang baik dengan semua 

program studi maupun lembaga lain yang juga berperan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan, penelitian, pengabdian. Hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan akan 

kembali diterapkan dimasyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut. 

Dalam hal inilah LPPM menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah, instansi swasta, 

industri maupun masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

berperan sebagai fasilitator dan koordinator berbagai kegiatan Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat yang dikelola di lingkungan PBI Murni Sadar.  

Visi : 

Menjadi Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat yang berkontribusi 

signifikan terhadap pembangunan dan pengembangan iptek dan industry bertaraf nasional 

dan internasional. 

Misi : 

Untuk mencapai visi di atas, LPPM Politeknik Bisnis Indonesia menjabarkan visi ke dalam 

misi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian terapan dan pengabdian kepada 

masyarakat dalam bidang teknologi dan bisnis, 

2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melalui 

perbaikan berkelanjutan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. 

3. Mengembangkan kegiataan penelitian dan pengabdian yang kompetitif dan 

mendorong daya saing industri secara berkesinambungan. 

4. Meningkatkan kerjasama dengan industry, pemerintah, dan masyarakat dalam 

bidang penelitian dan pengabdian. 

5. Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
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P E N E L I T I A N 

PENDAHULUAN 

Penelitian merupakan salah satu kewajiban dosen dalam penerapan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Perguruan Tinggi, Setiap perguruan tinggi diwajibkan melakukan penelitian sesuai dengan 

standar nasional penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut maka Politeknik Bisnis 

Indonesia (PBI) membuat suatu panduan penelitian yang akan digunakan sebagai acuan 

dalam melakukan kegiatan penelitian ini. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat ini memuat penjelasan rinci tentang tata cara 

pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian dan penulisan jurnal, di Politeknik 

Bisnis Indonesia yang dananya berasal dari DIPA Dana Internal Politeknik Bisnis 

Indonesia (PBI). Dalam hal penelitian dengan dana internal PBI, setiap dosen dalam 

program studi Teknik Komputer, Komputerisasi Akuntansi, Keuangan Perbankan, 

Administrasi Perkantoran wajib melakukan kegiatan penelitian tersebut sesuai dengan 

bidang ilmu masing-masing dan penulisannya berdasarkan panduan penelitian dan 

pengabdian masyarakat PBI.  

TUJUAN 

Tujuan dari penelitian bagi Dosen : 

1. Meningkatkan kualitas meniti Dosen dan kompetensi meneliti sesuai bidang 

ilmunya maupun dibidang ilmu yang lain. 

2. Membantu Dosen untuk memenuhi persyaratan dalam hal jenjang karir maupun 

hal lainnya sehubungan dengan kesejahteraan Dosen yang bersangkutan. 

3. Sarana pengembangan diri Dosen untuk menciptakan terobosan baru dibidang ilmu 

dan teknologi. 

LUARAN PENELITIAN 

Luaran wajib bagi penelitian ini adalah publikasi ilmiah dalam jurnal lokal maupun 

nasional atau jurnal nasional terakreditasi. Luaran tambahan dari penelitian ini adalah 

bahan ajar maupun prosiding. 

KRITERIA DAN PENGUSULAN DAN HASIL PENELITIAN 

Kriteria dan persyaratan umum dalam penelitian ini adalah : 

1. Dosen tetap PBI yang telah memiliki NIDN. 

2. Tim peneliti maksimal 3 orang. 

3. Dalam tahun yang sama setiap dosen melakukan penelitian maksimal 1 kali 

setahun.  

4. Proposal penelitian diserahkan ke LPPM sesuai batas waktu yang telah ditentukan 

dengan format penulisan sesuai panduan penulisan yang berlaku di PBI. Proposal 

diserahkan ke LPPM dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Untuk softcopy, 

file disimpan dalam format pdf dan dikirim ke email saridasrt@gmail.com dengan 

subjek PROPOSAL_NAMA DOSEN_JURUSAN. 

5. Penelitian dapat dilanjutkan apabila proposal penelitian telah disetujui oleh 

lembaga yang berwenang. 

mailto:saridasrt@gmail.com
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SISTEMATIKA PENULISAN 

A. Usulan Penelitian 

Usulan Penelitian Dosen 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/abstrak satu spasi dan ukuran 

kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut : 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 1) 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 2) 

DAFTRA ISI 
RINGKASAN PROPOSAL (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 I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

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.  

1.2.  Perumusan Masalah 

Rumuskan 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. Rumusan masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan. 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dibuat dengan spesifik, terukur, dan ringkas sesuai dengan target yang 

ingin dicapai. Buatlah rencana capaian seperti tabel dibawah ini : 

 

Target Capaian 

No 

Ketegori 

Sub Kategori 

Indikator 

Capaian 

1 
Publikasi ilmiah di 

jurnal 

Internasional bereputasi  

Nasional Terakreditasi  

Lokal ber ISSN  

2 Prosiding 
Internasional Terindeks  

Nasional  

3 

Invited speaker 

dalam  

temu ilmiah 

Internasional  

Nasional  

Lokal  

4 Bahan Ajar   

1. Isi dengan belum/tidak ada,draf, reviewed, atau accepted/publiced 

2. Isi dengan belum/ tidak ada, draf, terdaftar atau sudah dilaksanakan 

3. Isi dengan belum/ tidak ada, terdaftar, sudah dilaksanakan. 

4. Isi dengan belum/ tidak ada, draf, proses editing/ sudah terbit 

 

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 



 4  

 

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/variable yang diamati/diukur, model yang digunakan, 

rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data.  

     BAB 4. JADWAL PENELITIAN 

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas dan terperinci. 

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. 

  

B. Hasil Penelitian 

 

Apabila penelitian telah selesai dilaksanakan maka peneliti wajib membuat hasil penelitian 

tersebut dengan format sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 3) 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 4) 

ABSTRAK  

KATA PENGANTAR 

DAFTRA ISI 

DAFTAR TABEL (Jika Ada) 

DAFTAR GAMBAR (Jika Ada) 

BAB I PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

1.2. Perumusan Masalah 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB 5. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

5.2. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

Keterangan Penulisan: 

- Naskah Penelitian : Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris 

dengan huruf Time New Roman font 12. Jarak antara 2 baris dibuat 2 spasi, kecuali 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, judul tabel, tabel, judul 

gambar dan daftar pustaka diketik dengan jarak satu spasi ke bawah. Ketentuan batas 

pengetiakan kertas adalah 3 cm untuk batas atas, bawah, kanan, dan 4 cm untuk batas 

kiri. 

- Halaman Sampul : Halaman sampul laporan penelitian sesuai dengan format yang 

telah ditentukan  

- Abstrak 

a. Abstract  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia/Inggris,  berisi  tentang  inti  

permasalahan/latar  belakang penelitian,  cara  penelitian/pemecahan  masalah,  dan  

hasil  yang  diperoleh.  Kata  abstract dicetak tebal (bold). 
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a. Jumlah kata dalam abstract tidak lebih dari 250 kata dan diketik 1 spasi. 

b. Jenis huruf abstract adalah Times New Roman font 11, disajikan dengan rata kiri 

dan rata kanan, disajikan dalam satu paragraph, dan ditulis tanpa menjorok (indent) 

pada awal kalimat. 

c. Abstract dilengkapi dengan keywords yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti 

dari uraian abstraksi. Kata keywords dicetak tebal (bold). 

- Latar Belakang : 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. 

- Perumusan Masalah : Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas 

disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, 

pengujian hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. 
- Tujuan Penelitian : Uraikan tujuan dari penelitian yang dilakukan dengan rinci. 

- 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. 
- Metode Penelitian :  Metode penelitian menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan 

untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Metode 

penelitian harus dijelaskan secara lengkap dan bila mengikuti metode tertentu harus 

dijelaskan sumbernya. Alat dan bahan tertentu yang khusus digunakan harus dijelaskan 

spesifikasi teknis dan mereknya termasuk juga jenis alat bantu yang digunakan dalam 

analisis data. Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi 

tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, 

model yang digunakan,penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. 
- Hasil Dan Pembahasan : Hasil penelitian disajikan secara logis dan berurutan sejalan 

dengan metodologi yang dilakukan. Hasil penelitian dapat disajikan dalam tabel, 

gambar, atau dalam narasi. Pada bagian hasil penelitian harus diikuti oleh penjelasan 

yang cukup tentang hasil yang signifikan dari masing-masing data. Bagian 

Pembahasan merupakan bagian yang sangat penting dari tulisan. Bagian ini 

menjelaskan makna dari data/hasil yang didapat, menjelaskan alasan kenapa suatu 

data/hasil demikian, dan menjelaskan hasil yang didapat dibandingkan dengan hasil 

yang sebelumnya sudah dilaporkan. Asumsi-asumsi serta penfasiran penulis tentang 

data/hasil sehingga memberikan suatu makna tertentu yang didukung oleh literatur 

sangat terkait dijelaskan dalam bagian ini. 

- Penutup : Bagian kesimpulan disiapkan dalam poin-poin sesuai dengan hasil 

penelitian dan pembahasan/diskusi. Dalam merumuskan kesimpulan harus merujuk 

kepada tujuan penelitian. Bagian saran merupakan harapan penulis untuk kelengkapan 

informasi mengenai tema yang dikaji dan atau harapan penulis terhadap penggunaan 

temuan. 

- Lampiran : Berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian, hasil pengolah 

an data (jika ada), surat pernyataan keaslian (lampiran 5), surat keterangan lainnya jika 

ada. 

 

C. Format Jurnal (Output dari penelitian) 

1. Pedoman Umum 

a. Naskah merupakan ringkasan hasil penelitian dari Dosen yang bersangkutan 
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b. Naskah sudah ditulis dalam bentuk format PDF yang sudah jadi dan siap cetak 

sesuai dengan template yang disediakan.  

c. Ukuran file PDF naskah maksimal 5MB. 

d. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan huruf Time New 

Roman font 11. Panjang naskah sekitar 8–15 halaman dan diketik 1 spasi. 

e. Seting halaman adalah 2 kolom dengan equal with coloumn dan jarak antar kolom 

5 mm, sedangkan Judul, Identitas Penulis, dan Abstract ditulis dalam 1 kolom. 

f. Ukuran kertas adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi (margin) adalah 3,5 cm 

untuk batas atas, bawah dan kiri, sedangkan kanan adalah 2,0 cm. 

 

2.   Sistematika Penulisan 

a. Bagian awal : judul, nama penulis, abstraksi. 

b. Bagian utama : berisi pendahuluan, kajian literature dan pengembangan  

                                      hipotesis (jika ada), cara/metode penelitian, hasil  

                                      dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. 

c. Bagianakhir  : Ucapan terimakasih (jika ada), keterangan simbol (jika   

                                             ada), dan daftar pustaka.  

                                                            

3. Judul dan Nama Penulis 

a. Judul dicetak dengan huruf besar/kapital, dicetak tebal (bold) dengan jenis huruf 

Times New Roman font 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15. 

b. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali 

dengan huruf kapital, tanpa diawali dengan kata ”oleh”, urutan penulis adalah 

penulis pertama diikuti oleh penulis kedua, ketiga dan seterusnya. 

c. Nama perguruan tinggi dan alamat surel (email) semua penulis ditulis di bawah 

nama penulis dengan huruf Times New Roman font 10. 

 

4.   Abstract  

b. Abstract  ditulis  dalam  bahasa  Inggris,  berisi  tentang  inti  permasalahan/latar  

belakang penelitian,  cara  penelitian/pemecahan  masalah,  dan  hasil  yang  

diperoleh.  Kata  abstract dicetak tebal (bold). 

d. Jumlah kata dalam abstract tidak lebih dari 250 kata dan diketik 1 spasi. 

e. Jenis huruf abstract adalah Times New Roman font 11, disajikan dengan rata kiri 

dan rata kanan, disajikan dalam satu paragraph, dan ditulis tanpa menjorok (indent) 

pada awal kalimat. 

f. Abstract dilengkapi dengan keywords yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti 

dari uraian abstraksi. Kata keywords dicetak tebal (bold). 

5.   Aturan Umum Penulisan Naskah 

a. Setiap sub judul ditulis dengan huruf Times New Romanfont 11 dan dicetak tebal 

(bold). 

b. Alinea baru ditulis menjorok dengan indent-first line 0,75 cm, antar alinea tidak 

diberi spasi. 

c. Kata asing ditulis dengan huruf miring. 

d. Semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat dan bilangan bulat 

yang kurang dari sepuluh harus dieja. 

e. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas, dan diberi nomor urut 
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D. Aturan Tambahan (Untuk penulisan proposal penelitian, laporan penelitian dan 

jurnal) 

a. Referensi 

Penulisan pustaka menggunakan sistem Harvard Referencing Standard. Semua yang 

tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah. Kemutakhiran referensi sangat 

diutamakan.  

- Buku 

[1] Penulis 1, Penulis 2 dst. (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun 

publikasi. Judul Buku cetak miring. Edisi, Penerbit. Tempat Publikasi. 

Contoh:  

O’Brien, J.A. dan. J.M. Marakas. 2011. Management Information Systems. Edisi 

10. McGraw-Hill. New York-USA.  

- Artikel Jurnal 

[2] Penulis 1, Penulis 2 dan seterusnya, (Nama belakang, nama depan disingkat). 

Tahun publikasi. Judul artikel.Nama Jurnal Cetak Miring. Vol. Nomor. Rentang 

Halaman. 

Contoh: 

Cartlidge, J. 2012. Crossing boundaries: Using fact and fiction in adult learning. 

The Journal of Artistic and Creative Education. 6 (1): 94-111.  

- Prosiding Seminar/Konferensi  

[3] Penulis 1, Penulis 2 dst, (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun 

publikasi. Judul  artikel .Nama Konferensi. Tanggal, Bulan danTahun, Kota, 

Negara. Halaman. 

Contoh:  

Michael, R. 2011. Integrating innovation into enterprise architecture management.  

Proceeding on Tenth International Conference on Wirt-schafts Informatik. 

16-18 February 2011, Zurich, Swis. Hal. 776-786. 

- Tesis atau Disertasi 

[4] Penulis (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul. 

Skripsi, Tesis, Atau Disertasi. Universitas. 

 Contoh:  

Soegandhi. 2009. Aplikasi model kebangkrutan pada perusahaan daerah di Jawa 

Timur. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Joyonegoro, Surabaya. 

- Sumber Rujukan dari Website 

[5]Penulis. Tahun. Judul. Alamat Uniform Resources Locator (URL). Tanggal  

Diakses. 

 Contoh:  

Ahmed, S. dan A. Zlate. Capital flows to emerging market economies: A brave 

new world?.http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2013/1081/ifdp1081.pdf . 

Diakses tanggal 18 Juni 2013. 

b. Halaman 

- Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai ke daftar lampiran, diberi 

nomor halaman dengan angka Romawi kecil, diletakkan di tengah bawah. 

- Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan (Bab I) sampai ke halaman 

terakhir, memakai angka Arab sebagai nomor halaman. 

- Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas kecuali kalau ada judul atau 

bab pada bagian atas halaman tersebut. Untuk halaman yang demikian nomornya 

ditulis di sebelah kanan bawah. 

c. Penulisan Rumus  
Rumus matematika ditulis secara jelas dengan Microsoft Equation atau aplikasi lain yang 

sejenis dan diberi nomor seperti contoh berikut.  
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(𝑥 + 𝑎)𝑛 =∑(
𝑛

𝑘
) 𝑥𝑘𝑎𝑛−𝑘

𝑛

𝑘=0

 

 

d. PenulisanTabel 

Tabel diberi nomor sesuai urutan penyajian (Tabel 1, dst.), tanpa garis batas kanan atau 

kiri. Judul tabel ditulis dibagian atas tabel dengan posisi rata tengah (center justified) seperti 

contoh berikut. 

                                               Tabel 1. Perbandingan Acid dan Ensimatis 

Hidrolisat Acid Ensimatis 

Total sugar (g) 5,5 3,9 

Rhamnose 2,5 1,3 

Manose 0,5 1,0 

e. Gambar 

Gambar diberi nomor sesuai urutan penyajian (Gambar.1, dst.). Judul gambar diletakkan 

Dibawah gambar dengan posisi tengah (center justified) seperti contoh berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 1. Mikroskop iisolat VTM1, VTM5, VTM6, VTM9dan VT 12. 
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Tamplete Jurnal 

 

JUDUL DITULIS DENGAN 

FONT TIMES NEW ROMAN 12 CETAK TEBAL 

(MAKSIMUM 12 KATA) 
 

Penulis11), Penulis2 2)dst. [Font Times New Roman 10 Cetak Tebal dan Nama  

Tidak Boleh Disingkat] 

 
1 Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi (penulis 1) 

email: penulis _1@abc.ac.id 
2 Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi (penulis 2) 

email: penulis _2@cde.ac.id 

 

Abstract [Times New Roman 11 Cetak Tebal dan Miring] 

Abstract ditulis dalam bahasa Inggris yang berisikan isu-isu pokok, tujuan penelitian, 

metoda/pendekatan dan hasil penelitian. Abstract ditulis dalam satu alenia, tidak lebih dari 

200 kata. (Times New Roman 11, spasi tunggal, dan cetak miring). 

Keywords: Maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Times New 

Roman 11 spasi  tunggal, dan cetak miring] 

1. PENDAHULUAN [Times New Roman 

11 bold] 

Pendahuluan mencakup latar belakang atas 

isu atau permasalahan serta urgensi dan 

rasionalisasi kegiatan (penelitian atau 

pengabdian). Tujuan kegiatan dan rencana 

pemecahan masalah disajikan dalam bagian 

ini. Tinjauan pustaka yang relevan dan 

pengembangan hipotesis (jika ada) 

dimasukkan dalam bagian ini. [Times New 

Roman, 11, normal]. 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menjelaskan rancangan 

kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan 

dan alat utama, tempat, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional 

variabel penelitian, dan teknik analisis. 

[Times New Roman, 11, normal]. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. 

Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan 

tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. 

Bagian hasil dan pembahasan ini 

memaparkan tentang hasil pengolahan                                                       

data, menginterpretasikan penemuan secara 

logis, serta mengaitkan dengan sumber 

rujukan yang relevan. [Times New Roman, 

11, normal]. 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan berisi rangkuman singkat atas 

hasil penelitian dan pembahasan. [Times  

New Roman, 11, normal]. 

5. REFERENSI 

Penulisan naskah dan sitasi yang diacu 

dalam naskah ini disarankan menggunakan 

aplikasi referensi (reference manager) 

seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, 

Endnote dan lain-lain.[Times New   Roman,  

11, normal]. 

 

 

mailto:_1@abc.ac.id
mailto:_1@abc.ac.id
mailto:_2@cde.ac.id
mailto:_2@cde.ac.id


 10  

 

LAMPIRAN 1  

Format Halaman Sampul Proposal Penelitian.  

Warna sampul disesuaikan dengan jurusan, Jenis Tulisan Times New Roman  ukuran 14, 

bolt . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

PROPOSAL PENELITIAN 

SKEMA DANA INTERNAL PBI 

 

 

JUDUL 
 
 

TIM PENGUSUL 
Nama, NIDN Ketua  

Nama, NIDN Anggota  
 
 
 

PROGRAM STUDI 
PERGURUAN TINGGI 

TAHUN 
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LAMPIRAN 2 

Format Halaman Pengesahan 

Setiap usulan penelitian harus disertai halaman pengesahan yang menunjukkan bahwa usul 

yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi internal di masing-masing jurusan. 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

PROPOSAL PENELITIAN SKEMA DANA INTERNAL PBI 
 

1. Judul Penelitian :  

2. Bidang Penelitian   

3. Ketua Peneliti   

 a. Nama Lengkap dan Gelar :  

 b. Jenis Kelamin :  

 c. NIDN :  

 d. Pangkat dan Golongan :  

 e. Jabatan Struktural :  

 f. Jabatan Fungsional :  

 g. Program Studi/Jurusan :  

 h. Alamat Kantor/Telp/Fax/E-mail :  

 i. Alamat Rumah/Telp/Fax/E-mail :  

4. Jumlah Anggota Peneliti : …. orang 

 a. Nama Anggota 1 :  

 b. Nama Anggota 2 :  

5. Lokasi Penelitian :  

6. Jangka Waktu Penelitian : …. bulan 

7. Jumlah Biaya yang Diusulkan : Rp  

 

Mengetahui: 

Ketua Jurusan ................... 

 

Nama Lengkap 

NIDN.  

Pematangsiantar, ................................ 

Ketua Tim Pengusul 

 

 

Nama Lengkap 

NIDN.  

Menyetujui: 

Kepala LPPM 

 

 

Nama Lengkap 

NIDN.  
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LAMPIRAN 3 

Format Halaman Sampul Laporan Penelitian 

Warna sampul disesuaikan dengan jurusan, Jenis Tulisan Times New Roman  ukuran 14, 

bolt . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

LAPORAN PENELITIAN 

SKEMA DANA INTERNAL PBI 

 

 

JUDUL 
 
 

OLEH : 
Nama, NIDN Ketua  

Nama, NIDN Anggota  
 
 
 

PROGRAM STUDI  
POLITEKNIK BISNIS INDONESIA 

TAHUN 
 

 



 13  

 

LAMPIRAN 4 

Format Halaman Pengesahan 

Setiap laporan hasil penelitian harus disertai halaman pengesahan yang menunjukkan 

bahwa penelitian yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan. 

 

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN  

PENELITIAN SKEMA DANA INTERNAL PBI 

 

1. Judul Penelitian :  

2. Bidang Penelitian   

3. Ketua Peneliti   

 j. Nama Lengkap dan Gelar :  

 k. Jenis Kelamin :  

 l. NIDN :  

 m. Pangkat dan Golongan :  

 n. Jabatan Struktural :  

 o. Jabatan Fungsional :  

 p. Fakultas/Jurusan :  

 q. Pusat Penelitian :  

 r. Alamat Kantor/Telp/Fax/E-mail :  

 s. Alamat Rumah/Telp/Fax/E-mail :  

4. Jumlah Anggota Peneliti : …. Orang 

 a. Nama Anggota 1 :  

 b. Nama Anggota 2 :  

5. Lokasi Penelitian :  

6. Jangka Waktu Penelitian : …. Bulan 

7. Jumlah Biaya yang Diusulkan : Rp  

 

Mengetahui: 

Ketua Jurusan ................... 

 

 

 

Nama Lengkap 

NIDN.  

Pematangsiantar, ................................ 

Ketua Tim Pengusul 

 

 

 

Nama Lengkap 

NIDN.  

Menyetujui: 

Kepala LPPM 

 

 

 

Nama Lengkap 

NIDN.  
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LAMPIRAN 5 

Pernyataan Keaslian 
Setiap laporan hasil penelitian harus disertai dengan surat pernyataan keaslian, yang 

ditandatangani di atas meterai oleh Ketua Tim Peneliti, dengan diketahui oleh Kepala 

LPPM. Contoh surat pernyataan sebagai berikut: 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama  :  

NIDN / NIDN  :  

Pangkat/Golongan :  

Jabatan Fungsional :  

Alamat  :  

 

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian saya dengan judul 

“.....................................................................................” yang dibiayai pada 

skema Dana Internal PBI untuk tahun anggaran ......... bersifat original dan 

belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lainnya. 

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, 

maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke Politeknik 

Bisnis Indonesia (PBI). 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-

benarnya. 

       Pematangsiantar, 

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

Mengetahui      Yang menyatakan 

Kepala LPPM, 

 

 

Nama lengkap     Nama lengkap 

NIDN.       NIDN. 
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P E N G A B D I A N  

           M A S Y A R A K A T 
 

PENDAHULUAN 

Sebagai tenaga pengajar, dosen dituntut untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. Selain melakukan tugas pokok sebagai pengajar, juga melakukan tugas penelitian 

dan pengabadian masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dilakukan para tenaga pengajar 

sesuai dengan panduan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Riset dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Ditjen Penguatan Risbang Kemenristekdikti 

mencoba menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

bersifat problem solving, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) 

dengan sasaran yang tidak tunggal. Hal-hal inilah yang menjadi alasan dikembangkannya 

program Pengabdian kepada Masyarakat . 

Khalayak sasaran program PPM adalah:   

1. Masyarakat yang produktif secara ekonomi (usaha mikro) 

2. Masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi 

wirausahawan 

3. Masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat biasa). 

4. Masyarakat/Desa yang ketinggalan teknologi atau desa tertinggal 

5. Lembaga/instansi pendidikan 

6. Lembaga/instansi pemerintahan. 

 

TUJUAN 

Tujuan Pengabdian Masyarakat adalah:  

1. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara 

ekonomi.  

2. Membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

3. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan 

lain yang dibutuhkan (softskill dan hardskill). 

4. Membantu lembaga pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

5. Membantu aparat pemerintahan melaksanakan birokrasi pemerintahan. 

 

LUARAN 

Luaran program pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:   

1. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN. 

2. Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory Perguruan Tinggi 

3. Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah  

barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya  lainnya sesuai dengan jenis 

kegiatan yang diusulkan). 

4. Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen). 

5. Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan,  

ketentraman, pendidikan, kesehatan). 

6. Metode atau system. 

7. Produk (Barang atau  Jasa) 
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8. HKI,. 

9. buku ber ISBN 

 

KRITERIA PENGUSULAN 

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan pengabdian kepada masyarakat adalah:  

1. Pengusul adalah Dosen tetap PBI yang telah memiliki NIDN. 

2. Jangka waktu pengabdian minimum 1 bulan dan maksimum 8 bulan; 

3. Jumlah tim pelaksana maksimum tiga orang. 

4. Pengabdian masyarakat melibatkan mitra (UKM/UMKM, satuan pendidikan, 

Pemkot/Pemda, kelompok masyarakat). 

5. Usulan dana dibuat sesuai dengan dana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. 

6. Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan pada skema dan tahun yang 

sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota; 

7. Semua  tanda tangan pada Halaman Pengesahan, Surat Keterangan, dan Surat 

Kesepakatan Kerja Sama Mitra harus asli (bukan hasil pemindaian). 

8. Usulan pengabdian diberikan ke LPPM dalam bentuk hardcopy dan sofcopy 

disimpan menjadi satu file dalam format pdf dikirm ke email 

saridasrt@gmail.com. 

 

SISTEMATIKA USULAN 

Usulan Pengabdian Masyarakat 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 dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti 

sistematika dengan urutan sebagai berikut.  

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 6) 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 7) 

DAFTAR ISI 

RINGKASAN PROPOSAL (maksimum satu halaman) 

Kemukakan mitra, masalah mitra , solusi dan target luara yang ingin dicapai serta 

metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan proposal harus 

mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang 

diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi. 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1  Analisis Situasi 

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang 

mencakup hal-hal berikut : 

a. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan  

 Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan  gambar/foto situasi 

mitra.  

 Ungkapkan selengkap mungkin persoalan yang dihadapi mitra. 

b. Untuk Masyarakat Calon Pengusaha   

 Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan  gambar/foto situasi 

mitra. 

 Jelaskan potensi, peluang usaha mitra, manajemen mitra. 

 Ungkapkan seluruh persoalan kondisi sumber daya yang dihadapi mitra  

c. Untuk Masyarakat  Umum 

 Uraiakan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah terjadi dan didukung  

dengan data dan  gambar/foto. 

 Jelaskan segi sosial, budaya, religi, kesehatan, mutu layanan  atau kehidupan 

bermasyarakat.  

mailto:saridasrt@gmail.com
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 Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini misalnya terkait dengan 

masalah konflik, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, 

butaaksara dan lain-lain.  

 Jelaskan permasalahan khusus yang dihadapi oleh mitra. 

d. Untuk Lembaga/Instansi Pendidikan 

 Ungkapkan selengkap mungkin termasuk seluruh persoalan yang dihadapi 

mitra  

 Usahakan permasalahannya bersifat spesifik, konkret serta benar-benar 

merupakan permasalahan prioritas mitra.   

e. Untuk Lembaga/Instansi Pemerintah 

 Ungkapkan selengkap mungkin termasuk seluruh persoalan yang dihadapi 

mitra. 

 Usahakan permasalahannya bersifat spesifik, konkret serta benar-benar 

merupakan permasalahan prioritas mitra.   

 Jelaskan permasalahan khusus yang dihadapi oleh mitra. 

1.2  Permasalahan Mitra  

Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasalahan mitra dengan ringkas 

dan spesifik. 

BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan 

yang  dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan.   

 Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau 

dapat dikuantitatifkan. 

BAB 3 METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam 

melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang memuat 

hal-hal berikut ini. 

1. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan, dan untuk Kelompok Calon Wirausaha 

Baru maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan atau langkah-

langkah dalam melaksanakan solusi dari permasalahan mitra,  minimal dalam dua 

bidang permasalahan yang berbeda yang ditangani pada mitra, seperti : 

 Permasalahan dalam bidang produksi. 

 Permasalahan dalam bidang manajemen. 

 Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain. 

2. Untuk Masyarakat Umum, nyatakan tahapan atau langkah-langkah yang 

ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh 

mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi segi 

sosial, budaya, keagamaan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.  

3. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan 

mitra yang telah disepakati bersama.  

4. Untuk Satuan Pendidikan, nyatakan persoalan prioritas dan penanganannya 

secara bersama 

5. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program. 

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

4.1. Anggaran Biaya 

Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan format 

Berikut ini : 
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Tabel Contoh Format Ringkasan Anggaran Biaya 

 

No. Komponen 

Biaya Yang 

Diusulkan 

(Rp) 

1 Biaya penyusunan laporan  

2 Biaya sewa gedung 

dll 

 

 

4.2. Jadwal Kegiatan 

Jadwal Kegiatan dibuat dalam bentuk barchar seperti berikut: 

 

Tabel Contoh  Jadwal Kegiatan 

No. Kegiatan 
Bulan/Hari 

1 2 3 ….. ….. n 

1 Kegiatan 1       

2 Kegiatan 2       

3 ……………..       

4 …………….       

5 Kegiatan ke - n       

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama 

pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dan diacu 

dalam pengabdian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran  1 Absensi peserta. 

Lampiran  2 Foto-foto kegiatan. 

Lampiran  3 Surat Keterangan/pernyataan kesediaan mitra untuk bekerja sama. 

Lampiran  4 Rincian anggaran biaya yang dikeluarkan. 

 

SUMBER DANA 

Sumber dana Pengabdian dapat berasal dari:  

1. Dana Internal Politeknik Bisnis Indonesia 

2. Dana kerjasama dengan industri, atau lembaga pemerintah/swasta.   

 

SELEKSI PROPOSAL 

Seleksi proposal dilakukan oleh LPPM atau pihak yang dihunjuk oleh LPPM. Pada tahap 

ini proposal akan di evaluasi dengan mengacu pada standart yang telah ditentukan. 

 

FORMAT PELAPORAN PENGABDIAN 

Pelaksanaan pengabdian ini akan dipantau oleh LPPM. Setiap pelaksana wajib melaporkan 

hasil dari kegiatan pengabdiannya mengacu pada dengan format sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

DAFTAR ISI 

RINGKASAN PROPOSAL (maksimum satu halaman) 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1. Analisis Situasi (lihat dipenjelasan sebelumnya) 
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1.2. Permasalahan Mitra (lihat dipenjelasan sebelumnya) 

1.3. Tujuan dan Manfaat Kegiatan 

Tuliskan tujuan dan manfaat kegiatan dengan jelas. 

1.4. Kajian Pustaka 

      BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN (lihat dipenjelasan sebelumnya) 

      BAB 3 METODE PELAKSANAAN (lihat dipenjelasan sebelumnya) 

3.1. Kerangka Pemecahan Masalah 

Tuliskan/gambarkan prosedur dan langkah-langkah yang dilakukan sebagai tahapan-

tahapan penyelesaikan masalah secara sistematis dan terstruktur. 

3.2. Tahapan Pelaksanaan 

Uraikan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat mulai dari tahap 

persiapan sampai pelaksanaan. 

3.3. Metode Kegiatan 

Uraikan metode yang diterapkan sehubungan dengan kegiatan pengabdian masyarakat 

yang dilakukan. 

BAB 4 HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN  

Uraikan dengan jelas hasil yang diperoleh berdasarkan pengamatan sebelum dan 

setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian, faktor-faktor penghambat keberhasilan 

kegiatan, tindak lanjut/follow up yang perlu dilakukan kedepan (jika ada). 

BAB 5 PENUTUP ( 

5.1. Kesimpulan 

Tuliskan Kesimpulan dari kegiatan pengabdian dalam bentuk poin-poin. 

5.2. Saran 

Tuliskan Saran pengabdi  untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA (lihat dipenjelasan sebelumnya) 

LAMPIRAN-LAMPIRAN (lihat dipenjelasan sebelumnya) 
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LAMPIRAN 6  

 

Format Halaman Sampul Proposal Pengabdian Masyarakat.  

Warna sampul disesuaikan dengan jurusan, Jenis Tulisan Times New Roman  ukuran 14, 

bolt . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 

PROPOSAL  

PENGABDIAN MASYARAKAT 

SKEMA DANA INTERNAL PBI 

 

 

JUDUL 
 
 

TIM PENGUSUL 
Nama, NIDN Ketua  

Nama, NIDN Anggota  
 
 
 

PROGRAM STUDI 
PERGURUAN TINGGI 

TAHUN 
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LAMPIRAN 7 

Format Halaman Pengesahan Proposal Pengabdian Masyarakat 

HALAMAN PENGESAHAN 

PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

DANA INTERNAL POLITEKNIK BISNIS INDONESIA 

 

1. Judul :  

2. Ketua Tim Pengusul   

 a. Nama Lengkap :  

 b. Jenis Kelamin :  

 c. NIDN / NIDN :  

 d. Pangkat/Golongan :  

 e. Jabatan Fungsional :  

 f. Alamat Kantor :  

 g. Telp/Faks/E-Mail :  

 h. Alamat Rumah :  

 i. Telp/Faks/E-Mail :  

3. Jumlah Anggota Tim Pengusul :  

4. Mitra Kegiatan Pengabdian   

 a. Masyarakat sasaran 
b. Alamat/lokasi 

: 

: 

 

4. Biaya Total   

  INTERNAL Politeknik Bisnis 
Indonesia 

:  

  Sumber lain (sebutkan) :  

5. Jangka Waktu Pelaksanaan : ….. bulan 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan ................... 

 

 

Nama lengkap dan gelar 

NIDN.  

Pematangsiantar, ----------------------- 

Ketua Tim Pengusul, 

 

 

 

Nama lengkap dan gelar 

NIDN.  

Menyetujui, 

Kepala LPPM 

Politeknik Bisnis Indonesia 

 

 

Nama lengkap dan gelar 

NIDN.  
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LAMPIRAN 8 

Format Halaman Sampul Laporan Pengabdian Masyarakat.  

Sampul dibuat berwarna biru muda, Jenis Tulisan Times New Roman  ukuran 14, bolt. 

 

LAPORAN AKHIR 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

SKEMA DANA INTERNAL PBI 

 

 

 

JUDUL 

 

Oleh: 

Nama, NIDN Ketua  

Nama, NIDN Anggota  

[Tuliskan semua nama anggota tim] 

 

 

Program Studi 

Politeknik Bisnis indonesia 

Tahun 


