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I. PENDAHULUAN

Program Penelitian Terapan Unggulan Polsri ini bermaksud untuk memacu dan
memicu para dosen dalam melaksanakan penelitian terapan yang bermutu sesuai dengan
bidang kajian unggulan yang tercantum dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Polsri tahun
2021-2024. Penelitian terapan unggulan adalah  penelitian  yang  bertujuan  memecahkan
masalah  yang  berkenaan dengan  kebutuhan-kebutuhan  praktis  guna  tercapainya
efektivitas  dan  efisiensi sistem,  prosedur,  model,  atau  menghasilkan  prototipe  (produk
dan  alat)  serta perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  yang  selanjutnya dapat
dimanfaatkan  oleh masyarakat/stakeholder, industry atau politik dan bukan untuk wawasan
keilmuan semata

Penelitian Terapan Uggulan merupakan penelitian yang ditujukan untuk
mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan
sebagai kelanjutan dari riset dasar. Hasil Penelitian Terapan Unggulan lebih diarahkan
untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks. Penelitian ini berorientasi produk
ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang
relevan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Terapan akan berada di tingkat 4
sampai dengan tingkat 6. Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi
teknologi pada bidang-bidang unggulan (frontier) dan rekayasa sosial-budaya guna
meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.

Kegiatan penelitian terapan yang dikembangkan oleh Polsri diarahkan untuk
mendorong  pengembangan  institusi,  menciptakan  inovasi,  dan  pengembangan IPTEKS-
Sosbud  serta  memberikan  sumbangan  pemikiran dalam berbagai pemecahan  masalah-
masalah  masyarakat/industri  yang dapat  diterapkan  secara langsung. Pemilihan tema
penelitian berdasarkan fokus riset yang telah diusulkan oleh masing-masing jurusan dan
tertuang dalam dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Negeri Sriwijaya, yang
searah dengan Perioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024.

Prioritas penelitian terapan unggulan Polsri mengacu kepada RIRN (Rancangan Induk
Riset Nasional) 2017-2045 dan Perioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024 sembilan (9)
fokus riset. Rincian fokus riset terdapat dalam Lampiran 1 panduan ini, dimana dokumen
lengkapnya tertera dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) 2021-2024 yang sudah dapat
diunduh melalui situs p3m.polsri.ac.id atau files.polsri.ac.id pada folder P3M.

Luaran penelitian diharapkan selain Produk yang dipaten, baik paten ataupun paten
sederhana yang berupa alat/prototipe/model/skema/produk/denah/perangkat lunak/sistem/
kebijakan atau teknologi tepat guna lainnya. Luaran wajib lainnya berupa Jurnal Internasional
dan Prosiding Internasional terinkdeks. Dokumentasi dalam proses pelaksanaan penelitian
diharapkan dapat dipamerkan secara online ataupun offline, baik tingkat lokal maupun tingkat
nasional sehingga akan meningkatkan citra Polsri dalam forum ilmiah.

II. TUJUAN

Tujuan dari penugasan penelitian terapan unggulan Polsri adalah:

a) meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan perguruan tinggi untuk



menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
b) memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin;
c) membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra pengguna hasil penelitian;
d) meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk

bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri; dan
mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya

III. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib dari Penelitian Terapan Polsri adalah:
a) Luaran berupa Produk berupa Paten atau Paten Sederhana, atau naskah kebijakan

dengan kriteria masing-masing tahapan luaran sebagaimana diatur pada Lampiran 2;
b) Publikasi ilmiah dalam Jurnal Internasional;
c) Mengikuti Seminar Internasional, dengan luaran prosiding terindeks;
d) Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan berupa Teknologi

Tepat  Guna yang dihasilkan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara
ekonomi maupun soial;

e) Dokumen Laporan Akhir penelitian;

Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini dapat berbentuk pengayaan
modul/bahan ajar, pengayaan job sheet/petunjuk praktikum, serta video pelaksanaan penelitian.

IV. KRITERIA DAN PENGUSULAN PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Terapan Unggulan Polsri  sebagai
berikut:

a) Tim peneliti terdiri atas ketua dan anggota yang dapat diikuti oleh seluruh dosen
Politeknik Negeri Sriwijaya.

b) Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli,
atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor, serta  tidak  sedang
dalam  menjalankan  studi lanjut/tugas belajar.

c) Jumlah tim peneliti maksimum 4 orang (1 orang ketua, 2-3 orang anggota) dan
disyaratkan melibatkan mahasiswa sebanyak 3 orang.

d) Tim peneliti harus mempunyai rekam jejak (track record) memadai dalam bidang yang
akan diteliti dan relevan dengan mata kuliah yang diampu.

e) Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan 1 (satu) usulan pada tahun yang sama sebagai
ketua ataupun 1 (dua)  usulan  sebagai anggota  dalam  skim  penelitian terapan.

f) Proposal penelitian pada masing-masing jurusan diusulkan secara kolektif  disertai
dengan melampirkan surat rekomendasi dari Ketua Jurusan sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan P3M Polsri.

g) Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan
mendukung Prioritas Riset Nasional 2020-2024 dan Polsri sesuai RIP 2020-2024.

h) Jangka waktu penelitian adalah 6-8 bulan dengan biaya penelitian tahun 2021
maksimal Rp 75.000.000,- per  judul.



V. SELEKSI, PENGUMUMAN, DAN PENDANAAN

a) Seleksi  dan  evaluasi  usulan  Penelitian  Terapan  dilakukan  dalam
bentuk desk evaluasi.  Komponen  penilaian desk evaluasi  usulan
menggunakan  formulir sebagaimana pada Lampiran 3.

b) Hasil seleksi akan diumumkan langsung oleh P3M Polsri.

c) Mekanisme dan tata cara pendanaan diatur dalam Surat Perjanjian
Pelaksanaan Penelitian.

VI. SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN

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

i. HALAMAN SAMPUL (Lampiran 4)
ii. HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 5)

iii. DAFTAR ISI
iv. RINGKASAN (maksimum satu halaman)

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang
penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta
uraian TKT penelitian yang diusulkan, serta kata kunci maksimal 5 kata.

BAB 1. PENDAHULUAN
Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang
dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian.
Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait
dengan skema. Jelaskan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian yang
dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu
gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal
yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut
penting untuk dilaksanakan. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara
jelas disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan,
pengujian hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan
masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan
penelitian. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian secara
ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Pada bab ini juga dijelaskan
luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the
art dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map



dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini.
Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil
penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan
penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir. Kemukakan state of the art
dalam bidang yang diteliti, peta jalan ( r o a d m a p ) penelitian
pengusul yang mengacu kepada fokus  r i s e t  dan RIP atau bidang unggulan
Polsri sebagai acuan primer serta hasil penelitian yang up to date dan relevan
dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi
pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai oleh
pengusul.

BAB 3. METODE PENELITIAN
Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak
melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian
yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan
dikerjakan selama waktu yang diusulkan.  Format diagram alir dapat berupa
file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan
penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya,
dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi
tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang
diusulkan. Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan
meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang
diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik
pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode
kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan
dan analisis informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan
penelitian.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
4.1 Anggaran Biaya
Rincian/justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas
dalam tabel dan dilampirkan. Sedangkan ringkasan anggaran biaya disusun
sesuai dengan format dengan komponen pada Tabel 1.

Tabel 1. Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian

No Jenis Pengeluaran
Biaya yang
Diusulkan

(Rp)

Keterangan
(Untuk kelengkaapan

laporan akhir)
1 Honor/upah: khusus Mhs/Analis/Teknisi atau

pihak yg membantu (maks.15%)
Bukti kwitansi

2 Bahan habis pakai dan peralatan (50%) Bukti faktur/kwitansi



3 Perjalanan (Maks. 10%) Bukti Faktur
4 Biaya monev dan seminar hasil penelitian di

Polsri (10%)
Bukti

Faktur/Sertifikat/Artikel
5 Lain-lain (publikasi, seminar di luar Polsri,

laporan, dokumentasi, dan lainnya sebutkan)
(15%)

Bukti
Faktur/Sertifikat/Artikel

Jumlah

Catatan:
Pedoman laporan pertanggung jawaban keuangan penelitian termasuk pembayaran pajak dapat
diunduh pada web polsri.ac.id  direktori  p3m atau files.polsri.ac.id  direktori P3M.

4.2 Jadwal Penelitian
Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk
8-10 bulan dalam bentuk bar chart. Jadwal penelitian disusun seperti tabel
2.

Tabel 2. Jadwal Penelitian Penelitian

No Nama Kegiatan
Bulan

1 2 3 4 5 6 - .. .. 8

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 dikutip dalam usulan
penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN YANG DIPERLUKAN:
 Rincian/Justifikasi Anggaran Penelitian disusun dalam tabel.

 Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas

 Biodata ketua dan anggota.

VII. SUMBER DANA PENELITIAN

Sumber dana Penelitian Terapan Unggulan Polsri dapat berasal dari:
a) Polsri;
b) Instansi lain; dan



c) dana mandiri dari peneliti.

VIII. SELEKSI DAN EVALUASI PROPOSAL

a) Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Terapan Unggulan dilakukan
dalam bentuk desk evaluasi. Komponen penilaian desk evaluasi proposal
menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 6.

b) Evaluasi lanjutan dilakukan di tingkat Institusi.
c) Setelah proposal yang layak didanai diumumkan, Ketua peneliti segera

menandatangani kontrak dan melaksanakan kegiatan penelitian.
d) Tahap berikutnya dilakukan monitoring dan pembuatan laporan penelitian.

IX. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

a) Pelaksanaan penelitian terapan unggulan dilakukan sesuai dengan proposal
yang diajukan.

b) Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil
penelitian berikut luaran penelitiannya serta wajib memaparkan hasil
penelitiannya pada seminar hasil penelitian



Lampiran 1. Fokus Riset Nasional

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2019

Link : https://bit.ly/3cFgBER



Lampiran 2. Luaran Wajib Penelitian Terapan : Produk teknologi berupa

Transaksi luaran
padaproposal

Validasi/penilai
an luaran

Kategori
Luaran

Jenis
Luaran Status Bukti Luaran

Target
Capaian

Kriteria
Kelayakan Isian Peneliti Bukti Pendukung Tidak Valid

 Paten  Paten proses
 Paten produk

Terdaftar  Surat yang
menyatakan
nomor
pendaftaran
paten yang
dikeluarkan
Kemenkumham
atau institusi
internasional

Ada/
tersedia

 Telah
mendapatka
n Surat yang
menyatakan
nomor
pendaftaran
paten yang
dikeluarkan
Kemenkumh
amatau
institusi
internasional

 Telah
dilakukanuji
coba

 Nama paten
 Pemegang paten

(bisa lebih dari 1)
 Nomor

pendaftaran
paten

 Tanggal
pencatatan
paten

 Tanggal Pengujian

 Surat yang
menyatakan
nomor
pendaftaran
paten yang
dikeluarkan
Kemenkumham
atau institusi
internasional

 Deskripsi dan
spesifikasi
paten

 Surat yang menyatakan
nomor pendaftaran paten
yang dikeluarkan
Kemenkumham atau
institusi internasional tidak
ada

 Tahun pendaftaran
paten sebelum periode
penelitian

 Deskripsi dan spesifikasi
paten tidak ada

 Paten yang dihasilkan
tidak sesuai dengan
substansi penelitian

 Dokumen Hasil
uji coba

 Dokumentasi
pengujian
(berupa foto
atau video uji)

 Buku petunjuk
penggunaan
(manual book)

 Dokumen hasil uji coba
tidak ada

 Dokumentasi
pengujian (berupa foto
atau video uji) tidak
ada

 Buku petunjuk
penggunaan (manual
book) tidak ada



Transaksi
luaran pada

proposal

Validasi/penilaian
luaran

Kategori
Luaran Jenis

Luaran
Status Bukti Luaran

Target
Capaian

Kriteria
Kelayakan Isian Peneliti Bukti

Pendukung
Tidak
Valid

Paten
Sederhana

 Paten
produk

 Paten alat

Terdaftar  Surat yang
menyatakan
nomor
pendaftaran
paten yang
dikeluarkan
Kemenkumham
atau institusi
internasional

Ada/
tersedia

 Telah
mendapatkan
Surat yang
menyatakan
nomor
pendaftaran
paten yang
dikeluarkan
Kemenkumham
atau institusi
internasional

 Telah dilakukan
uji coba

 Nama paten
 Pemegang

paten (bisa
lebih dari 1)

 Nomor
pendaftaran
paten

 Tanggal
pencatatan
paten

 Tanggal
Pengujian

 Surat yang
menyatakan
nomor
pendaftaran
paten yang
dikeluarkan
Kemenkumham
atau institusi
internasional

 Deskripsi
dan
spesifikasi
paten

 Surat yang menyatakan nomor
pendaftaran paten yang
dikeluarkan Kemenkumham atau
institusi internasional tidak ada

 Tahun pendaftaran paten
sebelum periode penelitian

 Deskripsi dan spesifikasi
paten tidak ada

 Paten yang dihasilkan tidak
sesuai dengan substansi
penelitian

 Dokumen Hasil
uji coba

 Dokumentasi
pengujian
(berupa foto
atau video uji)

 Buku
petunjuk
penggunaan
(manual
book)

 Dokumen hasil uji coba tidakada
 Dokumentasi pengujian

(berupa foto atau video uji)
tidak ada

 Buku petunjuk penggunaan
(manual book) tidak ada



Transaksi luaran
pada proposal

Validasi/penilaian luaran

Kategori
Luaran Jenis Luaran Status Bukti Luaran Target

Capaian
Kriteria

Kelayakan Isian Peneliti Bukti
Pendukung Tidak Valid

 Naskah
Kebijakan

Draf Naskah Kebijakan
 Undang-undang
 Peraturan Pemerintah
 Perpres
 Permen,
 Perda,
 Pergub, Perpemkot,

Perpemkab, Perwalkot,
Perbup atau

 Kebijakan organisasi
nasional/internasional

 Telah
diajukan

 Draf naskah
kebijakan

Ada/
tersedia

 Draf naskah
kebijakan,
terdiri atas:
latar belakang,
analisis terkait
existing,
sosiologi,
hukum,
akademis

 Jenis naskah kebijakan
(PP, Perpres, Permen,
Perda, Pergub,
Perpemkot, Perpemkab,
Perwalkot, Perbup atau
Kebijakan organisasi
nasional/internasional)

 Draf naskah
kebijakan

 Draf naskah kebijakan
tidakada

 Isi Draf kebijakantidak
sesuai dengan substansi
penelitian

 Dokumen hasil
uji pakar/uji
publik naskah
kebijakan

 Surat
pernyataan
bahwa
dokumen
naskah
kebijakan telah
diterima oleh
pembuat
kebijakan

Ada/
tersedia

 Naskah
kebijakan,
terdiri atas:
latar belakang,
analisis terkait
existing,
sosiologi,
hukum,
akademis

 Jenis naskah kebijakan
(PP, Perpres, Permen,
Perda, Pergub,
Perpemkot, Perpemkab,
Perwalkot, Perbup atau
Kebijakan organisasi
nasional/internasional)

 Institusi/lembaga yang
menerima naskah

 Tanggal penyerahan
naskah kebijakan kepada
pembuat kebijakan

 Naskah
kebijakan

 Dokumen hasil
uji pakar/uji
publik naskah
kebijakan

 Surat/Formulir
penyerahan
naskah kebijakan
kepada pembuat
kebijakan

 Naskah kebijakantidak ada
 Dokumen hasiluji

pakar/uji publik naskah
kebijakan tidakada

 Surat/Formulir penyerahan
naskah kebijakankepada
pembuatkebijakan

 Isi kebijakan tidak sesuai
dengan substansipenelitian

 Tahun surat/formulir
penyerahan naskah
kebijakansebelum periode
penelitian



Lampiran 3. Format Halaman Sampul Penelitian Terapan Polsri

(Warna Hijau)

Bidang Kajian :...............................................
Fokus Riset :................................................

PROPOSAL
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN

Logo Polsri

JUDUL PENELITIAN

Oleh:

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

PROGRAM STUDI...........
J URUSAN.................

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Bulan dan Tahun



Lampiran 4. Format Halaman Pengesahan Proposal Penelitian Terapan

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN

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

Kode/Nama Rumpun Ilmu :  …………… / …..…..………………………………………
Ketua Peneliti:
a. Nama Lengkap : ………………………………………………………………
b. NIDN : ………………………………………………………………
c. Jabatan Fungsional : ………………………………………………………………
d. Program Studi : ………………………………………………………………
e. Nomor HP : ………………………………………………………………
f. Alamat surel (e-mail) : ………………………………………………………………
Anggota Dosen Peneliti I
a. Nama Lengkap : ………………………………………………………………
b. NIDN : ………………………………………………………………

Anggota Dosen Peneliti II
a. Nama Lengkap : ………………………………………………………………
b. NIDN : ………………………………………………………………

Anggota Dosen Peneliti III
a.   Nama Lengkap                     :  ………………………………………………………………
b.   NIDN                                  :  ………………………………………………………………
Biaya Penelitian :
- diusulkan ke Polsri Rp. ………….
- dana Institusi lain Rp. …………(jika ada)….
- dana Mandiri Rp.  …………(jika ada)….

Mengetahui,
Palembang, tanggal-bulan-tahun

Ketua Jurusan...... Ketua Peneliti,

Tanda tangan Tanda tangan
( Nama Lengkap ) ( Nama Lengkap )
NIP NIP

Mengetahui, Menyetujui,
Direktur Kepala P3M
Politeknik Negeri Sriwijaya

Tanda tangan
( Nama Lengkap ) ( Nama Lengkap )
NIP NIP



Lampiran 5. Formulir Desk Evaluasi Proposal Penelitian Terapan Unggulan

FORMULIR DESK EVALUASI
PROPOSAL PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN

Judul Penelitian
Bidang Kajian
Topik Penelitian
Jurusan /Prodi
Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional

Anggota Peneliti
Biaya yang Diusulkan
Biaya Direkomendasikan

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

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

: ..............................................................
: ......................orang
: Rp.
: Rp. ......................

No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai

1
Perumusan masalah:
a. Ketajaman perumusan masalah
b. Tujuan Penelitian

25

2

Peluang luaran penelitian:
a. Publikasi ilmiah
b. Pengembangan Ipteks-Sosbud
c. Pengayaan Bahan Ajar

25

3
Metode penelitian
- Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan

25

4

Tinjauan pustaka:
a. Relevansi
b. Kemutakhiran
c. Penyusunan Daftar Pustaka

15

5

Kelayakan penelitian:
a. Kesesuaian waktu
b. Kesesuaian biaya
c. Kesesuaian personalia

10

Jumlah 100

Keterangan : Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 =
Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik) ; Nilai = Bobot x Skor

Komentar Penilai:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
( Nama Lengkap )



Lampiran 6. Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan

Penelitian Terapan Unggulan Polsri

BORANG MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN

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

Peneliti Utama                                     : …………………………………………………………
NIDN : …………………………………………………………
Jurusan/Prodi : …………………………………………………………
Tahun Pelaksanaan Penelitian            : .....................................
Biaya yang diusulkan ke Polsri : Rp…………………….
Biaya yang disetujui Polsri : Rp. ……………...........

No Komponen Penilaian Keterangan Bobot Skor Nilai

1 Capaian penelitian < 25% 25 – 51 – >75% 30

2 Publikasi Ilmiah jurnal ilmiah
Draft Submitt Accepte Publishe

30

3 Sebagai pemakalah dalam
pertemuan ilmiah

Draft Terdaftar Sudah
Dilaksanak

an
25

4

Hak Kekayaan Intelektual:
paten, paten sederhana, hak
cipta, merek dagang, rahasia
dagang, desain produk industri,
indikasi geografis, perlindungan
varietas tanaman, perlindungan
topografi sirkuit terpadu

Draft Terdaftar Granted

5

5
Produk/Model/Prototip/Desain
/ Karya seni/ Rekayasa Sosial

Draft Produk Penerapan
5

6 Bahan Ajar
Draft Editing Sudah

5

Jumlah 100



Komentar Pemantau :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun

Penilai,

Tanda tangan

( Nama Jelas )

Keterangan:

Skor: 1, 2, 4, 5 (1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik)
1. Capaian penelitian: Skor 5 = > 75 %, 4 = 51-75 %, 2 = 25-50 %, 1 = < 25 %.
2. Publikasi pada jurnal ilmiah:

Skor 5 = published/accepted, 4 = submitted, 2 = draft/belum ada.
3. Pemakalah pada pertemuan ilmiah lokal:

Skor 5 = sudah dilaksanakan/ terdaftar, 4 = draft, 2 = belum ada.
4. HKI: Skor 5 = granted/terdaftar, 4 = draft, 2 = belum/tidak ada.
5. Produk/Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa

Sosial: Skor 5 = penerapan/produk, 2 = draft/belum ada.
6. Bahan Ajar: Skor 5 = sudah terbit/proses editing, 4 = draft, 2 = belum/tidak ada.
7. Sertakan barang bukti dari luaran dimaksud.



Lampiran 7. Format Laporan Kemajuan Penelitian terapan unggulan Polsri

a. Sampul Muka Bidang kajian :
Fokus Riset     :

LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN

JUDUL

JUDUL  .........................

Oleh:

Ketua/Anggota Tim
(DOSEN:Nama lengkap dan NIDN)

Dibiayai oleh Dana PNBP Politeknik Negerei Sriwijaya
Nomor:  .........................
Tanggal  .....................

PROGRAM STUDI......
JURUSAN..................

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Bulan dan Tahun



b. Format Halaman Pengesahan Laporan Kemajuan Penelitian Terapan Unggulan

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN

Judul :………………………………………………………………
Ketua Peneliti:
a. Nama Lengkap : ………………………………………………………………
b. NIDN : ………………………………………………………………
c. Jabatan Fungsional : ………………………………………………………………
d. Program Studi : ………………………………………………………………
e. Nomor HP : ………………………………………………………………
f. Alamat surel (e-mail) : ………………………………………………………………
Anggota Dosen Peneliti I
a. Nama Lengkap : ………………………………………………………………
b. NIDN : ………………………………………………………………
c. Perguruan Tinggi                 : ………………………………………………………………
Anggota Dosen Peneliti II
a. Nama Lengkap : ………………………………………………………………
b. NIDN : ………………………………………………………………
c. Perguruan Tinggi                 : ………………………………………………………………
Biaya Penelitian :
- Didanai Polsri : Rp. ………….
- dana Institusi lain : Rp. …………(jika ada)….
- dana Mandiri : Rp. …………(jika ada)….

Mengetahui
,

Palembang, tanggal-bulan- tahun

Ketua Jurusan...... Ketua Peneliti,

Tanda tangan Tanda tangan
( Nama Lengkap ) ( Nama Lengkap )
NIP NIP

Mengetahui, Menyetujui,
Direktur Kepala P3M
Politeknik Negeri Sriwijaya

Tanda tangan
( Nama Lengkap ) ( Nama Lengkap )
NIP NIP



c. Sistematika Laporan Kemajuan

Laporan Kemajuan Penelitian Terapan Unggulan

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
BAB IV. METODE PENELITIAN

BAB V. HASIL YANG DICAPAI

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- HKI dan publikasi ilmiah (sertifikat, jurnal ilmiah, artikel ilmiah)

- Luaran penelitian lainnya (produk/teknologi tepat guna/desain/prototype/model/buku

ajar/rekayasa sosial/kebijakan)



Lampiran 8. Format Laporan Akhir

a. Sampul Muka

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN

JUDUL

Oleh:

Ketua/Anggota Tim
(DOSEN:Nama lengkap dan NIDN)

Dibiayai oleh Dana PNBP Politeknik Negerei Sriwijaya
Nomor:  .........................
Tanggal  .....................

PROGRAM STUDI......
JURUSAN..................

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Bulan dan Tahun



b. Format Halaman Pengesahan Laporan Akhir

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN

Judul :………………………………………………………………
Ketua Peneliti:
a. Nama Lengkap : ………………………………………………………………
b. NIDN : ………………………………………………………………
c. Jabatan Fungsional : ………………………………………………………………
d. Program Studi : ………………………………………………………………
e. Nomor HP : ………………………………………………………………
f. Alamat surel (e-mail) : ………………………………………………………………
Anggota Dosen Peneliti
a. Nama Lengkap : ………………………………………………………………
b. NIDN : ………………………………………………………………
c. Perguruan Tinggi : ………………………………………………………………
Anggota Dosen Peneliti II
a. Nama Lengkap : ………………………………………………………………
b. NIDN : ………………………………………………………………
c. Perguruan Tinggi                 : ………………………………………………………………
Biaya Penelitian :
- Didanai Polsri : Rp. ………….
- dana Institusi lain : Rp. …………(jika ada)….
- dana Mandiri : Rp.  …………(jika ada)….

Mengetahui
Palembang, tanggal-bulan- tahun

Ketua Jurusan...... Ketua Peneliti,

Tanda tangan Tanda tangan
( Nama Lengkap ) ( Nama Lengkap )
NIP NIP

Mengetahui, Menyetujui,
Direktur Kepala P3M
Politeknik Negeri Sriwijaya

Tanda tangan
( Nama Lengkap ) ( Nama Lengkap )
NIP NIP



c. Sistematika Laporan

Laporan Akhir Penelitian Terapan Unggulan

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
BAB IV. METODE PENELITIAN

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- instrumen penelitian

- personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya

- HKI dan publikasi ilmiah (sertifikat, jurnal ilmiah, artikel ilmiah)

- Luaran penelitian lainnya (produk/teknologi tepat guna/desain/prototype/model/buku

ajar/rekayasa sosial/kebijakan)



polsri
Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar

Palembang - Indonesia
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

Website: p3m.polsri.ac.id
e-mail: p3m@polsri.ac.id & info@polsri.ac.id


