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Kata Pengantar 

 
 

Alhamdulillahi robbil ‘alamiin. Puji Syukur senantiasa kami kirimkan kepada Allah 

SWT., atas kehadirat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan buku Petunjuk Teknis Penelitian 

Dosen Polteknik Ketenagakerjaan Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik oleh Unit 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM). Sesuai dengan judulnya, maka buku ini 

merupakan pedoman yang menjadi petunjuk teknis bagi dosen-dosen Politeknik 

Ketenagakerjaan yang akan melakukan penelitian pada tahun 2022. buku petunjuk teknis 

penelitian ini merupakan penyempurnaan dari buku sebelumnya yaitu pada tahun 2021. 

 

Buku ini memuat tata cara penyusunan proposal, penyusunan laporan dan prosedur 

pengajuan ke UPPM Poliketnik Ketenagakerjaan. Dengan adanya buku ini, maka dosen di 

lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan diwajibkan mengikuti format dan standar yang 

memenuhi kaidah-kaidah penulisan ilmiah seperti yang ditulis dalam buku petunjuk teknis ini. 

Butir-butir pokok yang tertera didalamnya diambil dari Panduan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Edisi XIII yang diterbitkan oleh Ristek-Brin dengan beberapa modifikasi 

sesuai dengan konteks penyelenggaraan penelitian di UPPM Politeknik Ketenagakerjaan. 

 

Meskipun belum sepenuhnya sempurna, buku ini telah mengalami beberapa perubahan 

substansi, diantaranya terdapat penambahan pada skema penelitian yang menjadi, skema 

penelitian pemula, dan skema penelitian madya; selain itu, perubahan pada besaran biaya 

penelitian yang berikan; alur penelitian dan beberapa ketentuan yang telah diatur sedemikian 

rupa agar memudahkan para dosen dalam menjalankan proses pengajuan dan pelaporan 

penelitian. 

 

Saya mengucapkan terima kasih kepada tim UPPM, dibawah Pembantu Dorektur 1 

bidang akademik, yang telah meninjau dan merevisi buku petunjuk teknis ini. Tim UPPM juga 

menyadari bahwa petunjuk teknis penelitian tahun 2022 ini jauh dari sempurna, oleh karena itu, 

saya harapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan buku ini dapat 

disampaikan pada tim UPPM untuk ditindaklanjuti, sehingga lebih baik lagi. 

 

Demikianlah kata pengantar dari saya, selamat melakukan penelitian tahun 2022. 
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Bab. 1 Pendahuluan 

 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 

20, Politeknik Ketenagakerjaan atau Polteknaker memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan 

pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di 

perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah 

satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional 

Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang sejalan dengan visi 

Polteknaker “Menjadi Politeknik unggul untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu 

menangani bidang ketenagakerjan dalam persaingan di era global.” Dan Misi Polteknaker 

yaitu: 

1) Menyelenggarakan pendidikan vokasional dibidang ketenagakerjaan 

2) Melakukan penelitian terapan dibidang ketenagakerjaan 

3) Melakukan kegiatan pengebdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dibidang ketenagakerjaan. 

4) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan 
berakhlak mulia, mandiri, professional dan berdaya saing; dan 

5) Mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan 
dengan dunia usaha/industri. 

Oleh karena itu program penelitian pada UPPM mencakup bidang/rumpun ilmu 

sebagaimana dimuat dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) 

Penelitian dan Pengabdian Masyrakat Polteknaker. Program penelitian yang diselenggarakan 

oleh UPPM Polteknaker tahun 2022, dengan skema penelitian, yaitu: Penelitian Dasar/ 

Pemula dan Penelitian Madya. Landasan hukum dan dokumen acuan adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek; 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 
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c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 

h. Peraturan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan No 25 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Politeknik Ketenagakerjaan. 

i. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan tahun 2021, dengan 

nomor SP DIPA-026.01.1.352632/2021 yang dikeluarkan tanggal 23 November 2020. 

 



8 
 

Diagram Alur Pengajuan Penelitian 

di Politeknik ketenagakerjaan tahun 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alur penelitan di Politeknik Ketenagakerjaan 

 

Deskripsi Alur Pengajuan dan pelaksanaan penelitian di Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2022. 

 

1. Dosen memiliki Proposal Penelitian sesuai dengan bidang keilmuan dan ditulis sesuai dengan 

Petunjuk Teknis pada Bab 2. 

2. Proposal yang telah lengkap disetujui oleh K. Prodi, sebelum diserahkan ke UPPM. 

3. Dosen memaparkan proposal penelitian dalam seminar kemudian mendapatkan hasil review 

dari reviewer. 

Dosen memiliki 

Proposal Penelitian 

Menyesesuaikan dengan 

Roadmap penelitian 

Prodi dan Juknis 

penulisan 

Mendapatkan 

Persetujuan K.Prodi 

(Roadmap Prodi) 

UPPM 

Seminar 

Proposal 

SK Penelitian dan TTD 

kontrak penelitian 

Pencairan Dana  

Tahap I 

Pelaksanaan 

 Penelitian 

Menyerahkan Luaran 

Penelitian 

Pencairan Dana  

Tahap II 

Publikasi (LoA) Pencairan Dana  

Publikasi 

Re-submit proposal ke 

UPPM 

Diseminasi 

Hasil Penelitian 



9 
 

4. Re-submit – Dosen memperbaiki proposal yang telah diseminarkan berdasarkan saran dari 

reviewer, kemudian diserahkan kembali ke UPPM. 

5. Dosen menandatangani Kontrak perjanjian pelaksanaan penelitian dan mendapatkan SK 

melaksanakan penelitian. 

6. Dosen mendapatkan pencairan dana tahap 1 sebesar 70% dari total dana per judul penelitian 

yang telah ditetapkan oleh Politeknik Ketenagakerjan. 

7. Dosen melaksanakan Penelitian sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam 

proposal dan kontrak penelitian. 

8. Diseminasi hasil penelitian – Dosen memaparkan hasil penelitian pada khalayak umum (di 

Polteknaker/universitas lain/lembaga atau institusi yang berkaitan dengan topik penelitian, 

baik secara daring maupun luring). 

9. Dosen menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk naskah artikel dengan template 

pada lampiran, bukti uji turnitin dan bukti submit  publikasi ke UPPM, dalam bentuk softcopy 

dan hardcopy. 

10. Dosen mendapatkan pencairan dana tahap 2 sebesar 30% maksimal dari total dana penelitian 

dan serta  dana publikasi dengan melampirkan bukti bayar. 

 

 

 

1. Ketentuan Umum Peneliti  

 

Pelaksanaan program penelitian di Polteknaker mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian 

berdasarkan ketentuan umum yang ditetapkan oleh UPPM dalam program penelitian yang diuraikan 

Pengajuan proposal penelitian ditunggu oleh UPPM tanggal 15 - 18 Juli 2022. 

Draf proposal berupa soft copy dapat dikirimkan melalui website Poltekanker dan 

hard- copy dapat diserahkan kepada UPPM 

Seminar Proposal dilaksanakan pada tanggal 10-12 Agustus 2022 (perkiraan), dan 

dilanjutkan dengan Re-submit pada tanggal 17 Agustus 2022, dilanjutkan dengan 

tanda- tangan kontrak penelitan. 

Luaran penelitian diserahkan pada tanggal 15 Oktober - 10 November 2022, dengan 

menyerahkan laporan hasil penelitian, dan naskah artikel seperti pada template yang 

tersedia. 

Diseminasi 15 - 17 November 2022 
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sebagai berikut. 

a. Ketua peneliti adalah dosen tetap, atau dosen tetap non-PNS dengan homebase NIDN di 

Polteknaker.  

b. Anggota peneliti diutamakan adalah dosen Polteknaker. 

c. Ketua peneliti hanya diperkenankan terlibat maksimum dalam 2 buah tim penelitian dalam satu 

periode, satu sebagai ketua dan satu lagi sebagai anggota.  

d. Ketua peneliti yang belum menyelesaikan penelitiannya secara resmi, tidak diperbolehkan 

mengajukan usulan penelitian yang baru sebagai ketua di tahun berikutnya.  

e. Peneliti wajib mencantumkan funding yang menyebutkan sumber pendanaan (Politeknik 

Ketenagakerjaan) pada setiap bentuk luaran penelitian (acknowledment). 

f. Peneliti wajib mempublikasikan penelitian yang telah didanai oleh Polteknaker, berdasarkan 

jenis luaran yang tertera pada tabel 2. Jika peneliti tidak mempublikasikan hasil penelitiannya, 

maka peneliti tidak diperkenankan menjadi ketua peneliti pada sejak N+2 hingga peneliti 

mampu melaksanakan publikasi penelitiannya. 

 

2. Tujuan Penelitian  

 

a. Meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian di perguruan tinggi sehingga 

menghasilkan invensi, baik metode, teori baru atau prinsip kebijakan baru yang belum 

pernah ada sebelumnya;  

b. Meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian di perguruan 

tinggi;  

c. Meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal 

ilmiah internasional bereputasi; dan  

d. Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama 

dengan institusi mitra di dalam atau di luar negeri. 

 

3. Dana Penelitian  

 

Dana penelitian yang disediakan oleh Polteknaker dilaksanakan oleh UPPM sebagai berikut:  

1. Dana pelaksanaan penelitian hanya disediakan untuk usulan penelitian yang telah disetujui 

oleh UPPM Polteknaker sesuai dengan Surat kontrak Penelitian;  
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2. Besarnya dana penelitian untuk setiap usulan penelitian ditentukan pada setiap tahun 

anggaran oleh UPPM Polteknaker; 

3. Dana penelitian dapat dicairkan dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 sebesar 70 % dari total dana 

penelitian, kemudian tahap 2 yaitu 30% dari dana penelitian yang telah ditetapkan untuk 

setiap skema.  

4. Dana publikasi dapat disesuaikan dengan jumlah yang dibayarkan pada pihak penerbit 

seperti: buku/jurnal, dll. (at cost). 

Pembiayaan penelitian bersumber dari Dana Dipa Polteknaker Tahun Anggaran 2022. 

Dosen/peneliti dapat mengajukan usulan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan proposal 

penelitian. Besaran biaya penelitian yang akan diberikan oleh Politeknik Ketenagakerjaan pada 

tahun 2022 adalah: 

a) Usulan dana Penelitian Dosen Pemula maks. adalah IDR 15.000.000; 

b) Usulan dana Penelitian Madya maks. adalah IDR 20.000.000; 

c) Dana publikasi Rp. 2.000.000, dengan memberikan bukti bayar. Namun dapat 

menyesuaikan dengan kebutuhan publikasi (at cost). 

Dalam penyusunan RAB, peneliti dapat menyesesuaikan komponen/item penelitian sesuai 

dengan kebutuhan penelitian dengan memperhatikan pengeluaran dana dengan mengacu pada 

aturan/UU yang berlaku di lingkungan Kementrian Ketenagakerjaan, atau kementrian keuangan 

seperti yang tertera dalam 60/PMK.02/2022 dan SBM yang berlaku di Polteknaker. 

 

4. Reviewer Seminar Proposal 

 

Setiap proposal penelitian yang masuk ke UPPM akan diproses oleh reviewer yang sudah ditentukan 

oleh UPPM. Proposal yang telah diterima akan diseminarkan di depan reviewer agar mendapat 

masukan yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian nantinya. Adapun ketentuan reviewer 

penelitian di UPPM adalah sebagai berikut. 

1. Reviewer, ditentukan oleh UPPM Polteknaker, dengan mempertimbangkan kompetensi 

keilmuam yang bersangkutan, yang dapat berasal dari Polteknaker maupun luar Polteknaker. 

2. Reviewer yang dipilih oleh UPPM akan diutamkan bagi yang memiliki pengalaman mereview 

penelitian kompetisi di level nasional, atau yang berpengalaman sebagai reviewer minimal di 

jurnal nasional. 
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3. Reviewer diutamakan mempunyai gelar akademik S3 dan mempunyai jabatan akademik 

minimal lektor. 

4. Reviewer untuk semua skema penelitian di lingkungan Polteknaker diutamakan dari dalam 

Polteknaker, dan berjumlah 2 orang sesuai dengan bidang kepakarannya, jika tidak ditemukan 

maka diupayakan dari luar Polteknaker. 

 

Persayaratan reviewer sebagai berikut. 

1. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup 

melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;  

2. Berpendidikan doktor;  

3. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;  

4. Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua pada 

penelitian berskala nasional atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional;  

5. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks bereputasi dan 

nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 sebagai penulis utama (first author); 

6. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar 

ilmiah nasional; dan  

7. Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, 

pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan mempunyai karya ilmiah (KI). 

 

Tugas reviewer adalah sebagai berikut. 

1. Menghadiri presentasi dari peneliti yang proposalnya sudah masuk ke UPPM Polteknaker, 

dalam seminar proposal yang diadakan oleh UPPM Polteknaker. 

2. Memberikan kritik dan saran membangun pada peneliti berkaitan dengan proposal, baik isi 

maupun struktur penulisan. 

3. Menghadiri diseminasi hasil penelitian yang diselenggarakan oleh UPPM Polteknaker. 
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BAB 2. Pengelolaan Penelitian 
 

 

Unit Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) Polteknaker berupaya terus mengawal 

dan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan penelitian di Polteknaker. Pengelolaan penelitian 

diarahkan untuk: 

b. Mewujudkan penelitian yang unggul di perguruan tinggi; 

c. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian pada tingkat nasional dan 

internasional; 

d. Meningkatkan angka partisipasi dosen/peneliti dalam melaksanakan penelitian yang bermutu; 

e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di perguruan tinggi; dan 

memfungsikan potensi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa. 

 

1. Skema Pendanaan Penelitian 

 

Program penelitian yang diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (UPPM) Polteknaker meliputi:  

 

a. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP); dapat dilakukan secara mandiri maupun kelompok. 

Penelitian Dosen Pemula merupakan jenis penelitian dalam satu disiplin ilmu tertentu yang 

dilakukan oleh dosen/peneliti. Tujuan penelitian pemula adalah untuk memberikan pembinaan 

bagi dosen/peneliti muda, dan sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian 

dengan baik serta menumbuhkan kemampuan dan budaya meneliti sejak dini.  Persyaratan 

dosen/peneliti untuk jenis penelitian ini sebagai berikut:  

1. Ketua tim peneliti adalah dosen (pendidikan S2) Polteknaker minimal non jabatan 

fungsional dan maksimal Asisten Ahli;  

2. Penelitian dilakukan secara individu atau tim (1-2 orang);  

3. Berkolaborasi dengan mahasiswa sebagai asisten penelitian; (optional) 

4. Luaran hasil penelitian berupa 1 artikel jurnal ilmiah nasional/ISSN atau prosiding 

seminar internasional. 
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b. Skema Penelitian Madya 

Penelitian Madya adalah penelitian level menengah (intermediate) yang dilakukan secara individu 

atau tim baik mono disiplin ilmu atau multi disiplin ilmu. Tujuan Penelitian Madya ini adalah untuk 

memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan secara komprehensif sehingga dapat 

diaplikasikan di masyarakat. Persyaratan peneliti untuk jenis penelitian ini sebagai berikut:  

a. Ketua tim peneliti adalah dosen (pendidikan S2) Polteknaker minimal non jabatan fungsional atau 

Asisten Ahli; dan sudah pernah mempublikasikan hasil penelitian di jurnal minimal terindeks 

Sinta sebagai penulis utama; 

b. Dosen tetap yang belum pernah mempunyai publikasi hanya diperbolehkan menjadi anggota 

peneliti;  

c. Jumlah tim peneliti maks. 2 orang dan/atau berkolaborasi dengan mahasiswa sebagai asisten 

penelitian;  

d. Luaran hasil penelitian minimal berupa Jurnal Nasional terindeks minimal Sinta 4 atau jurnal 

internasional. 

 

2. Tahapan Kegiatan 

 

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian yang disetujui untuk didanai meliputi pengumuman, 

pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan 

penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh UPPM melalui buku 

Petunjuk Teknis Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

Tabel 1. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian 

No. Uraian Kegiatan Bulan 

  1 2 3 4 5 6 

  Usulan Baru 

1. Pengumuman pengusulan proposal       
2. Pengusulan       
3. Seminar       
4. Re-submit usulan       
5. Penetapan usulan yang didanai       

 Pendanaan kegiatan berjalan 

6. Pengumuman usulan yang didanai       
7. Kontrak       
8. Pencairan dana tahap 1       
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9. Pelaksanaan penelitian       
10. Laporan akhir (luaran)       
11. Diseminasi luaran       
12. Pencairan dana tahap 2       
13. Publikasi       
14. Pencairan dana publikasi       

 
Seleksi Proposal 

Proposal diseleksi dalam 2 (dua) tahapan, yaitu penilaian proposal dari K.Prodi berdasarkan 

roadmap penelitian prodi dengan menyertakan lembar pengersahan dari K.Prodi, dan penyeleksian 

proposal oleh UPPM dengan melaksanakan seminar proposal. 

 

Pelaksanaan  

Peneliti menyiapkan laporan yang akan direview oleh penilai internal dan Unit Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (UPPM), yaitu dalam bentuk uji turnitin, naskah artikel yang telah ditulis 

berdasarkan panduan. 

 

Pelaporan dan Luaran 

Luaran wajib dari pelaksanaan penelitian adalah laporan uang diserahkan kepada UPPM dan 

publikasi yang dapat dilakukan (dipilih) dengan kriteria sebagai berikut. 

 
Tabel 2. Kisi-Kisi Luaran Penelitian 

No. Jenis Luaran 

1.  Artikel ilmiah dimuat di jurmal Internasional 

  Nasional terakreditasi 

  Nasional tidak terakreditasi 

2. Artikel ilmiah dimuat di prosiding Internasional 

  Nasional 

  Lokal 

3. (Keynote Speaker/Invited) dalam temu ilmiah Internasional 

  Nasional 

  Lokal 

4. Pembicara kunci/tamu (Visiting Lecturer) Internasional 

5. Kekayaan Intelektual (KI) Paten 

  Paten Sederhana 

  Hak Cipta 

  Merek dagang 

  Rahasia dagang 

  Desain produk industry 

  Indikasi geografis 
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  Perlindungan varietas tanaman 

  Desain tata letak sirkuit terpadu 

6.  Buku (ISBN) 

7. Book-chapter (ISBM) 

8. Naskah akademik (policy brief, rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis) 

 

 

3. Sistematika Penulisan Proposal 

 

Usulan penelitian dosen pemula maksimum berjumlah 25 halaman, yang ditulis menggunakan 

Times New Roman/Arial ukuran 12 dengan jarak baris 1 spasi dan ukuran kertas A-4 serta 

mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut: 

 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

LEMBAR IDENTITAS 

SURAT PERNYATAAN KETUAN PENELITI 

DAFTAR ISI 

RINGKASAN (maksimum satu halaman) 

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan 

dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat 

dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. 

 
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. 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. Buatlah rencana capaian tahunan sesuai 

luaran yang ditargetkan dan lamanya penelitian yang akan dilakukan. 

 
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. Gaya penulisan referensi dapat menggunakan APA style atau mengikuti panduan pada 

lampiran. 

 
METODE PENELITIAN 

Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi 

penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik 

pengumpulan dan analisis data. 
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LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status 

pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan menyebutkan nama jurnal dan 

nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku, atau deskripsi produk yang dilindungi untuk 

luaran KI. 

 

RENCANA ANGGARAN BIAYA (template pada lampiran 5) 

Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada PMK tentang SBK Sub Keluaran 

Penelitian yang berlaku. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM yang 

berlaku. Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada skema dan bidang fokus penelitian 

yang diusulkan. Rincian biaya dalam usulan harus memuat SBK penelitian (biaya ini sudah 

termasuk biaya pencapaian luaran wajib dan biaya luaran tambahan yang akan dicapai) atau 

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari Kementerian Keuangan, pada tahun pelaksanaan 

penelitian. 

 

JADWAL  

Jadwal penelitian disusun berdasarkan jadwal pelaksanaan penelitian. 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem APA style yaitu 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. Contoh terlampir. 

 

 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Permohonan Pencairan Dana Penelitian Tahap Pertama  

(silahkan ditambahkan lampiran lain yang diperlukan) 

 

 

4. Sistematika Penulisan laporan Penelitian 
 

Polteknaker telah menetapkan bentuk pertanggung jawaban dana penelitian berupa naskah artikel jurnal, 

bukti uji turnitin dan bukti unggah naskah artikel pada jurnal yang terakreditasi Sinta/skopus, dan/atau ber-ISSN 

(tabel 2). Adapun sistematika penulisan naskah artikel hasil penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Halaman Judul 

2. Halaman pengesahan  

3. Surat Pernyataan ketua peneliti 

4. Halaman persetujuan reviewer hasil penelitian 

5. Naskah artikel 15-20 halaman 

6. Surat Permohonan Pencairan dana penelitian tahap kedua 

7. Lampiran – lampiran yang diperlukan  
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Judul Draft Artikel 

(Center, Times New Roman 16, 15-20 kata) 

 

Penulis Pertama*1, Penulis Kedua2, Penulis Ketiga3 

1Program Studi A, 2,3Program Studi B, Politeknik Ketenagakerjaan 

E-mail: *1xxxx@xxxx.xxx, 2xxx@xxxx.xxx, 3xxx@xxxx.xxx 

 

Abstrak 

Abstrak Maksimal 200 kata berbahasa Indonesia dicetak miring dengan Times New Roman 

dengan ukuran font 12. Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus memberikan gambaran singkat 

masalah penelitian atau pengabdian masyarakat yang dilakukan/diteliti. Abstrak meliputi alasan 

pemilihan topik atau pentingnya topik penelitian/pengabdian masyarakat, metode 

penelitian/pengabdian dan ringkasan hasil. Abstrak diakhiri dengan pernyataan tentang pentingnya 

hasil atau kesimpulan singkat penelitian atau pengabdian.  

 

Kata kunci: 3-7 kata kunci, kata kunci, kata kunci 

 

Abstract 
 A maximum 200 word italicized abstract in English typed in Times New Roman of 12-point 

font size. Abstract should be clear, descriptive, and should provide a brief overview of the problem of 

the study. Abstract includes reasons or importance of the selected research/community service topics, 

research methods and summary of the result. Abstract should end with statement about the importance 

of or brief conclusion of research/community service. 

 

Keywords: 3-7 keywords, keyword, keyword 

 

PENDAHULUAN (12 PTS) 

 

Penulisan pendahuluan berbeda dengan penulisan abstrak. Pada bagian ini, secara umum pembaca perlu 

mengetahui latar belakang penelitian Anda dan yang paling penting, yaitu mengapa penelitian Anda penting 

untuk dilakukan. Apa rumusan masalah dalam penelitian anda? dan mengapa pembaca harus tertarik dengan 

penelitian anda? 

Tujuan dari pendahuluan adalah untuk merangsang minat pembaca terhadap artikel penelitian yang anda 

tulis. Untuk itu, perlu bagi anda untuk menyediakan informasi yang tepat terkait penelitian anda. Pada bagian 

ini, secara spesifik anda diminta merangkum masalah yang ingin dipecahkan melalui penyajian fakta-fakta 

lapangan dan pengkajian penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian anda.  Hindari membuat 

bagian pendahuluan ini layaknya sebuah minireview. Memang disadari bahwa sangat banyak literature yang 

dapat dipergunakan, tetapi sebagai seorang ilmuwan anda harus mampu mengambil hal-hal yang paling relevan 

saja dan jelaskan mengapa literature itu menjadi bagian penting dalam penelitian anda. Hal ini untuk 

Panduan penulisan berikut ditujukan pada naskah artikel yang merupakan laporan 

hasil penelitian dosen pemula pada tahun 2022. Untuk panduan penulisan pada 

SINTA/Scopus dapat menyesuaikan dengan panduan penulisan yang tersedia pada 

laman pada website masing-masing. 

mailto:1xxxx@xxxx.xxx
mailto:2xxx@xxxx.xxx
mailto:3xxx@xxxx.xxx
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menunjukkan kepada para editor atau pembaca bahwa anda memahami dengan menyeluruh hal-hal yang 

menjadi fokus utama penelitian anda. Upayakan bagian pendahuluan ini disajikan secara ringkas, dan terstruktur 

dengan baik. Mulai dari hal-hal umum ke khusus; dari fenomena/fakta lapangan ke hasil studi sebelumnya. 

Arahkan perhatian pembaca langsung kepada poin penting penelitian anda; jangan membebani pembaca dengan 

membaca bagian pendahuluan yang terlalu panjang/lama.  

Naskah dapat dikirm dalam bentuk pdf. Ukuran kertas A4, Margin Left: 2 cm, Top: 2.5 cm, Right: 2 

cm, Bottom: 2.5 cm, dan Gutter: 0,5 cm (left), format satu kolom dengan spasi satu. Template Ms. Word ini 

dapat dijalankan pada sistem operasi Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 Service Pack 1, 

Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, atau Windows Server 2008 R2. 

Jumlah halaman pada naskah minimum 4 halaman dan maksimal 8 halaman termasuk daftar rujukan/referensi, 

tabel, dan gambar.  

Bagi penulis yang menyampaikan artikel non penelitian, struktur naskah yaitu: (1) Pendahuluan, (2) 

Metode Penulisan (3) Pembahasan, (4) Simpulan, (5) Acknowledgement dan (6) Daftar Pustaka (silahkan 

disesuaikan). Hindari menggunakan subjudul pada bagian pendahuluan. 

 

METODE (12 PTS) 

 

Pada bagian metode, anda perlu menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Hal ini bertujuan untuk (1) 

memungkinkan pembaca mengevaluasi penelitian anda, dan (2) memberikan petunjuk bagi pembaca untuk 

dapat mengulangi kajian penelitian yang telah anda lakukan di masa yang akan datang. Anda harus menjelaskan 

dengan tepat metode penelitian anda, seperti: apa metodenya, berapa banyak populasi dan sampelnya atau 

subjeknya, di mana tempat penelitiannya, kapan penelitian itu dilakukan (berapa lama), dan peralatan dan bahan 

penunjang yang digunakan dalam penelitian. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa tersedianya informasi 

yang detail bagi pembaca untuk memverifikasi temuan penelitian anda dan membuka ruang bagi adanya studi 

lanjutan. Anda tidak harus menjelaskan secara teknis atau langkah demi langkah, namun anda diminta untuk 

tetap mempertahankan kepadatan, kelengkapan, dan kecukupan informasi yang anda berikan. 

 

HASIL (12 PTS) 

 

Pada bagian ini sampaikan semua hasil atau temuan penelitian anda. Perlu untuk digarisbawahi bahwa 

penyampaian hasil penelitian berbeda dengan diskusi. Hasil penelitian sebagian besar menampilkan informasi 

dan display data yang dikumpulkan dalam bentuk grafik atau tabel. Meskipun demikian interpretasi terhadap 

hasil penelitian tetap perlu dilakukan tanpa misinterpretation. 

 

Bekerja dengan grafik (jika diperlukan) 

Menampilkan gambar dan/atau tabel adalah cara paling efektif dalam menyampaikan temuan penelitian. 

Gambar dan/atau Tabel haruslah dapat dipandang sebagai suatu unit informasi yang dapat berdiri sendiri. 

Dengan kata lain, gambar dan/atau tabel dapat dimengerti dan diinterpretasikan dengan baik oleh pembaca tanpa 

harus membaca naskah secara keseluruhan. 

 

Contoh:  
Tabel #...  <Judul Tabel> 

SMAN 1 Jurusan Jenis Kelamin Jumlah 

Laki –Laki Perempuan 

Megang Sakti IPA 22 37 59 

IPS 21 38 59 

Jumlah 43 75 118 

Lubuklinggau IPA 19 47 66 



20 
 

SMAN 1 Jurusan Jenis Kelamin Jumlah 

Laki –Laki Perempuan 

IPS 20 41 61 

Jumlah 39 88 127 

Total 82 163 245 

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar # ...  <Judul Gambar> 

 

Penggunaan sub judul pada bagian hasil dan pembahasan diperkenankan dengan tetap menjaga substansi 

kecukupan, dan kepadatan informasi temuan penelitian yang dilakukan.  

 

PEMBAHASAN (12 pts) 
 

Diskusi merupakan jantung hati dari keseluruhan batang tubuh suatu artikel ilmiah. Fungsinya adalah 

untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana telah diajukan pada Bagian Pendahuluan dan temuan pada 

hasil penelitian. Secara umum, tujuan utama pada bagian diskusi, yaitu memberikan penjelasan mendalam 

terkait temuan-temuan penelitian, membuat interpretasi dan/atau pendapat, dan menjelaskan implikasi 

penelitian, serta saran untuk penelitian lanjutan.  

Arah diskusi yang baik, yaitu selalu connect dengan uraian yang telah disebutkan pada bagian 

pendahuluan, utamanya untuk mejawab rumusan masalah, hipotesisnya (jika ada), dan disertai kajian 

literaturnya. Patut untuk dicermati bahwa hal ini bukan berarti anda “mengulang” hal-hal yang disampaikan 

pada bagian pendahuluan, melainkan memberikan penegasan kepada pembaca terkait bagaimana pembaca 

memahami masalah dalam penelitian yang dilakukan. Untuk menyampaikan “pesan” penelitian dengan jelas, 

alur diskusi dibuat terstruktur dan logis. Diskusi harus didukung oleh kajian mendalam terhadap hasil-hasil 

penelitian, baik itu dalam rangka menguatkan atau membenahi kajian yang sudah ada, atau memunculkan kajian 

baru.  

 

KESIMPULAN (12 pts) 

 

Simpulan dimaksudkan untuk membantu pembaca mengerti arti penting penelitian yang dilakukan. 

Simpulan bukanlah ringkasan dari topik utama penelitian, melainkan intisari atau poin kunci temuan penelitian. 

Disamping itu, kesimpulan juga menyampaikan hal-hal yang belum terjawab dalam penelitian yang dilakukan. 

Simpulan ditulis dalam bentuk essai bukan menggunakan penomoran. Pada beberapa artikel, satu paragraf 

simpulan sudah dianggap mencukupi. Namun, simpulan dengan dua atau tiga paragraf masih diperkenankan.  
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ACKNOWLEDGEMENT (12 pts) 
 

Pada bagian ini, tuliskan orang-orang yang membantu anda secara teknis saat penelitian dilakukan, 

seperti tempat penelitian, penyedia bahan penelitian, pengolahan data, penyandang/pemberi dana, atau orang-

orang yang memberikan kritik membangun sebelum naskah diterbitkan.  Jelaskan bagaimana orang-orang 

tersebut berkontribusi. 

 

DAFTAR PUSTAKA (12 PTS) 

 

Kami menyarankan anda menggunakan penulisan daftar rujukan menggunakan APA 6th publication 

manual disajikan sebagai berikut. Format daftar pustaka justified (rata kanan-kiri) dan sesuai urutan 

abjad Bukan Kategori/jenis referensi. 

 

Periodicals 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (yyyy). Title of article in sentence-style capitalisation. Title of 

Journal in Italics and Heading-style Capitalisation, vol(issue), pp–pp. doi URL 

Bannan-Ritland, B. (2003). The role of design in research: The integrative learning design framework. 

Educational Researcher, 32, 21–24. https://doi.org/10.3102/0013189X032001021 

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary 

Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60–70. 

Wilson, G., & Stacey, E. (2004). Online interaction impacts on learning: Teaching the teachers to teach online. 

Australasian Journal of Educational Technology, 20(1), 33–48. http://dx.doi.org/10.14742/ajet.1366. 

 

Books 

Author, A. A., & Author, B. B. (yyyy). Title of book in italics and sentence-style capitalization. Location: 

Publisher. 

Schunk, D. H. (2004). Learning theories: An educational perspective (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: 

Prentice-Hall. 

Notes: The 2-letter state abbreviation is required if the item was published in the US. If the item was published 

outside the US, the country is not included. 

 

Chapters in books 

Author, A. A. (yyyy). Title of chapter in sentence-style capitalisation. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), 

Title of book in italics and sentence-style capitalization (xx ed., Vol. xx, pp. xxx-xxx). Location: 

Publisher. 

Mayer, R. E. (2005). Cognitive theory of multimedia learning. In R. E. Mayer (Ed.), The Cambridge handbook 

of multimedia learning (pp. 31–48). New York, NY: Cambridge University Press. 

 

Notes: The 2-letter state abbreviation is required if the item was published in the US. If the item was published 

outside the US, the country is not included. 

 

Conference paper 

Author, A. A., & Author, B. B. (yyyy, Month). Title of paper in italics and sentence-style capitalization. Paper 

presented at the Name of the Conference, Location. Retrieved from http://www.xxx 

 

Proceedings 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (yyyy). Title of article in sentence-style capitalisation. 

Proceedings of the Name of Meeting, Location, pp–pp. doi: xxxx 

 

Notes: Proceedings published in book form should be referenced as for chapters in books. 
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Doctoral dissertation 

Author, A. A. (yyyy). Title of dissertation in italics and sentence-style capitalization (Doctoral dissertation). 

Name of Institution, Location. Retrieved from http://www.xxx 

 

 

Websites and online resources 

If you refer to an entire website you do not need to include an entry in the reference list. Identify the title of the 

source and provide the URL in parentheses e.g., … the Australasian Society for Computers in Learning 

in Tertiary Education (http://www.ascilite.org.au/) provides … 

 

Webpages 

Australasian Journal of Educational Technology. (2008). References for editorial, production and business 

management purposes. Retrieved from http://www.ascilite.org.au/ajet/about/ref/references.html 

 

Blogs 

Downes, S. (2007, February 3). What connectivism is [Blog post]. Half an Hour. Retrieved from 

http://halfanhour.blogspot.co.uk/2007/02/what-connectivism-is.html 

 

More examples can be found at the APA (http://www.apastyle.org/).   

 

 

 

http://www.apastyle.org/
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BAB 5. Penutup  

 

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian 

khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian di Polteknaker termasuk tim 

pakar yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku 

pedoman ini, para pemangku kepentingan (stakeholders) kegiatan penelitian dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik. 

Pedoman ini telah disesuaikan dengan adanya penerapan manajemen proses mulai dari 

proses pengusulan, seleksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporan yang 

didukung dengan pedoman yang jelas, telah terbukti bahwa penelitian dapat dikelola secara efisien, 

transparan, dan akuntabel. 

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak 

menutup kemungkinan adanya kekurang sempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharap 

kan demi lebih sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga Buku 

Pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan 

tinggi sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk 

mengangkat daya saing Indonesia dalam di tingkat dunia. 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
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Lampiran 1. Halaman Judul  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN 
 

 

 

 

 

PROPOSAL PENELITIAN DOSEN  

(Penelitian Pemula/ Penelitian Madya) 

 

 

 

 

 

 
Oleh : 

NAMA KETUA PENELITI  

Anggota* 

 

NIP/NIDN : 

…… 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAM STUDI ….. 

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN 

TAHUN …. 
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Lampiran 2. Lembar Identitas 

 

LEMBAR IDENTITAS 

 
Judul Penelitian  : 

Bidang Ilmu     : 

Ketua Peneliti 

Nama Lengkap dengan gelar : 

Jenis Kelamin : 

NIDN : 

Jabatan Fungsional/ Golongan : 

Program Studi : 

 

Peneliti Satu (Anggota) 

Nama Lengkap dan Gelar   : 

NIDN : 

Jabatan Fungsional/ Golongan : 

Program Studi : 

 

Peneliti Dua (Anggota) 

Nama Lengkap dengan gelar : (JIka Ada) 

NIDN : 

Jabatan Fungsional/ Golongan : 

Program Studi : 

 

Lokasi Penelitian : 

Kerjasama Dengan Instansi Lain : (Jika ada) 

Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan  

Biaya : Maks. Rp. …… 

Sumber Dana : Politeknik Ketenagakerjaan 

 

Curriculum Vitae Ketua Peneliti dan Anggota Peneliti 

Curriculum Vitae (CV) diisi dengan menunjukkan riwayat data pengusul berupa isian data penelitian, publikasi dan/atau 

perolehan KI. Riwayat data pengusul dapat berupa ID pengusul atau tautan/link/URL yang berisikan rekam jejak pengusul 

yang tercantum di lembaga pengindek nasional atau internasional secara daring (Sinta, Scopus, Thompson, Google Scholar, 

Microsoft Academic, dll.). Rekam jejak pengusul dapat juga ditunjukkan dalam bentuk daring lainnya, misalnya personal 

webpage. 

 

Daftar Peneltian  

No. 

Nama  

(Ketua dan 

anggota) 

Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber* Biaya (Rp) 

1.      

2.      

3.      

Dst.      

*Mandiri/institusi (dengan menyebutkan nama institusi) 
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Daftar Publikasi 

No. 
Tahun 

Terbit 
Judul (publikasi) 

Nama pernerbit/jurnal, dll. 

(disertai link jika online) 

1.    

2.    

3.    

Dst.    

 

 

  Jakarta,              2022 

Mengetahui,   

Ketua Prodi ….  Ketua Peneliti 

   

Nama Lengkap dan Gelar  Nama Lengkap dan Gelar 

NIP/NIDN:  NIP/NIDN: 
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Lampiran 3. Lembar Pengesahan 

 

Halaman Pengesahan 

 

 

 

Judul Penelitian 

 

 

 

 

 

Nama Ketua Peneliti dan anggota 

NIP/NIDN 

 

 

 

 Jakarta,      ….       20.. 

Mengetahui,  

Ketua Prodi ….. Ketua Peneliti 

  

Nama Lengkap dengan Gelar Nama Lengkap dengan Gelar 

NIP/NIDN: NIP/NIDN: 

 

 

 

 

Menyetujui  Menyetujui dan Mengesahkan, 

Ketua UPPM  Direktur 

  

Dony Firmansyah, S.stat. M.M Prof. Dr. Yoki Yuliza, M.Sc. 

NIDN:   NIP 19680721 199501 1 001 
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Lampiran 4. Jadwal penelitian 

 

Contoh: 
 

N 

o 

. 

Kegiatan* Juli 

2022 

Agst 

2022 

Sept 

2022 

Okt 2022 Nov 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     

1 Pelaksanan 

persiapan 

penelitian 

           

2 Sosialisai dan 

pelaksanaan pra 

penelitian 

           

3 Pelaksanan 

studi pustaka 

           

4 Pengambilan 

data 

           

5 Pelaksanaan 

analisis data 

           

6 Penyusunan 

laporan hasil 

penelitian dan 

naskah artikel 

OJS 

polteknaker 

         

7 Submit ke 

UPPM 

                    

8 Revisi dan 

Publikasi 

OJS; 

                     

 

9 Publikasi 

Sinta/skopus 

                       

   

1 

0 

Penyerahan 

bukti bayar 

publikasi 

sinta/skopus 

                       

   

 
Silahkan disesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh UPPM dan kebutuhan penelitian. 

 

 
  

*Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel diatas dengan memperbolehkan 

penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan/kebutuhan penelitian. 
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Lampiran 5. Template RAB* dan Keterangan 

RAB Penelitian Tahun 2022 

Judul   : 

Ketua Penelitian : 

Anggota Penelitian : 

 

Jenis Pembelajaran Item Satuan Vol. Biaya Satuan Total 

HONOR 

Pembantu Peneliti/ 

Perekayasa Non PNS 
OJ 

   

Pembantu Lapangan Non 

PNS 
OH 

   

BELANJA 

BARANG NON 

OPERATIONAL 

Belanja peralatan penunjang     

BELANJA BAHAN      

      

      

BELANJA 

PERJALANAN 

 OK    

 OH    

TOTAL USULAN DANA (RP) 
 

*Silahkan dimodifikasi sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku 

Keterangan: 

Komponen anggaran kegiatan pembelanjaan dana penelitian meliputi: 

1. Belanja Honorarium; 

2. Belanja peralatan penunjang; 

3. Belanja barang habis pakai; 

4. Belanja perjalanan; dan 

5. Belanja lain-lain. 

 

Keterangan lebih rinci adalah sebagai berikut. 

1. Belanja honorarium 

Belanja honorarium adalah belanja untuk honorarium penelitian dan/atau narasumber yang terlibat dalam 

kegiatan penelitian. Honorarium penelitian meliputi honorarium untuk pembantu peneliti, secretariat peneliti, 

pengolah data, petugas survei dan pembantu lapangan. Honorarium narasumber adalah honorarium narasumber 

untuk kegiatan seminar/workshop/sarasehan/diseminasi/rakor/sosialisasi/Focus Group Discussion (FGD) 

/kegiatan dosen tamu. 
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Bukti kelengkapan SPJ belanja honorarium narasumber adalah sebagai berikut. 

a. Surat undangan menjadi narasumber apabila dari luar Polteknaker/Kemnaker. 

b. Surat Keputusan/ Surat Tugas apabila berasal dari Polteknaker/Kemnaker. 

c. Notula kegiatan/Berita Acara. 

d. Materi dari narasumber 

e. Daftar hadir narasumber dan peserta 

f. Rundown kegiatan 

g. Foto kegiatan 

h. Curriculum Vitae (CV), NPWP, alamat email, NIP/ Golongan (PNS) dan NIK (non PNS) 

i. Pajak narasumber adalah 5% untuk PNS Golongan III, 15% untuk PNS golongan IV, dan 15% untuk non 

PNS, yang diserahkan oleh dosen/peneliti pada bagian keuangan Polteknaker untuk dibayarkan pada 

negara. 

j. Jika kegiatan lebih dari satu hari, maka perlu dibuat jadwal pertemuan yang menjelaskan tanggal, tempat, 

nama, kegiatan yang dilakukan. (tentatif, jika ada) 

  

2. Belanja peralatan penunjang; 

Belanja peralatan penunjang adalah belanja sewa untuk penggunaan peralatan/mesin/ruang laboratorium, 

kendaraan, kebun percobaan, tanah, dan peralatan penunjang penelitian lainnya. 

 

3. Belanja barang habis pakai; 

a. Belanja bahan habis pakai perkantoran (ATK) adalah belanja atas pembelian keperluan sehari-hari yang 

secara lansung menunjang kegiatan operasional penelitian seperti kertas, ballpoint, spidol, penghapus, 

penggaris, gunting, materai, binder, flash disk, dan lain-lain. 

b. Belanja bahan habis pakai bahan laboratorium adalah belanja atas pembelian bahan yang berkaitan lansung 

dengan kegiatan penelitian di laboratorarium seperti sedotan/pippet, tabung reaksi, spritus, dan bahan-

bahan kimia lainnya. 

c. Belanja bahan habis seperti konsumsi snack dan makan siang rapat, souvenir untuk narasumber dan/atau 

responden, dengan melampirkan surat undangan narasumber dan peserta, daftar hadir, dan foto kegiatan. 

d. Belanja bahan habis pakai lainnya adalah belanja atas pembelian bahan habis pakai yang tidak dapat 

digolongkan dalam jenis habis pakai yang spesifik, contoh: belanja analisis pengujian sampel yang 

dikerjakan secara internal di lingkungan Polteknaker dengan nama pembelanjaan pada nota/kuitansi adalah 

pembelian bahan habis pakai uji analisis.  

e. Tanda bukti pembelian barang habis pakai adalah kuitansi dan/atau nota asli. 

 

4. Belanja perjalanan; 

a. Belanja perjalanan terdiri dari biaya perjalanan dalam negeri untuk tujuan pengambilan data penelitian 

(survey), diskusi dengan mitra peneliti, transpor koordinasi dan lain-lain untuk mendukung lansung 

kegiatan penelitian dalam rangka tercapainya luaran wajib penelitian. 

b. Biaya perjalanan meliputi belanja tiket (OK), belanja akomodasi/penginapan (OH), belanja uang harian 

(OH), dan transpor lokal (OK). 
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Lampiran 6. Rubrik Penilaian Proposal Penelitian 

 

No Kriteria Indikator Penilaian Alasan 

1. Perumusan 

masalah 

Ketajaman perumusan masalah & 

tujuan penelitian, originalitas dan 

aktualitas permasalahan 

a. Perumusan masalah kurang 

mengarah, tujuan penelitian tidak 

jelas, kurang originil dan 
kurang aktual. 

2. Manfaat hasil 

Penelitian dan 

luaran 

Kontribusi hasil penelitian pada 

pengembangan IPTEKS, 

pembangunan, dan/atau 

pengembangan kelembagaan 
serta Iuaran penelitian 

b. Kontibusi hasil penelitian pada 

pengembangan IPTEKS, 

pembangunan, pengembangan 

kelembagaan tidak jelas. 
Luaran tidak mengacu IKUP. 

3. Tinjauan 

Pustaka 

Relevansi, Kemutakhiran, dan 

penyusunan daftar pustaka 

Ketajaman kerangka pikir 

berdasarkan referensi yang 

digunakan 

c. Bahan kepustakaan kurang 

menunjang penelitian, pustaka 

tidak relevan, kurang mutakhir, 

umumnya bukan artikel jurnal 

ilmiah, & penyusunan daftar 

pustaka kurang baik, kerangka 

pikir tidak mendukung 

kejelasan masalah. 

4. Metode 

Penelitian 

Ketepatan penggunaan metode 

penelitian 

d. Metode penelitian kurang tepat dan 

kurang rinci sehingga langkah 

penelitian yang 
dilakukan tidak jelas. 

5. Kelayakan 

Penelitian 

Kesesuian jadwal, kesesuaian 

keahlian personalia dan 

kewajaran biaya 

e. F layakan penelitian kurang 

ditinjau dari kualifikasi 

personalia dan kesesuaian 

jadwal. Anggaran biaya yang 

diajukan kurang rinci, atau 

dinilai terlalu tinggi. 

6. Lain-lain Format usulan, kesesuaian 

sumber dana dsb. 

f. Usulan belum mengikuti format 

yang ditentukan atau penyampaian 

terlambat. Lain- lain (penelitian 

pemula, masalah sudah banyak 

diteliti, permasalahan kurang 

relevan 
dengan bidang studi peneliti) 
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Lampiran 7. Surat Permohonan Pencairan Dana Penelitian  

 

Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap Pertama/Kedua Penelitian Dosen 

di Lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan 

 

Kepada 

Yth. Kasubag Umum dan Keuangan 

Politeknik Ketenagakerjaan 

 

Dengan hormat, 

Salam sejahtera saya hanturkan kepada bapak agar senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dan 

sukses dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, dan semoga bapak selalu dalam keadaan sehat 

wal’afiat. 

 
Dengan telah disetujuinya proposal/laporan penelitian dosen yang diajukan oleh Ketua Peneliti 

……. ( Nama Lengkap dan Gelar) …. NIDN ………. tahun akademik 2021/2022 dengan      

Judul “… ...................................... ”. 

 

Demi kelancaran pelaksanaan penelitian tersebut mohon sekiranya Bapak dapat mencairkan dana 

penelitian tahap pertama. (Setelah melaksanakan kewajiban seperti yang tertera dalam proposal 

dan laporan penelitian, mohon kiranya Bapak dapat mencairkan dana penelitian tahap kedua) 

 

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas arahan dan kebijaksaan Bapak kami ucapkan 

terimaksih. 

 

 

 Jakarta, …….. 2022 

 

 Mengetahui, 

Ketua Peneliti Direktur Politeknik Ketenagakerjaan 

  

Nama Prof. Dr. Yoki Yuliza, M.Sc. 

NIP/NIDN NIP 19680721 199501 1 001 
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Lampiran 8. Surat Permohonan Pencairan Dana Publikasi 

 

Surat Permohonan 

 

Pencairan Dana Publikasi artikel online 

Di SINTA/Skopus dan/atau ber-ISSN 

 

Kepada 

Yth. Kasubag Umum dan Keuangan 

Politeknik Ketenagakerjaan 

 
Dengan hormat, 
Salam sejahtera saya hanturkan kepada Bapak agar senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dan 

sukses dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, dan semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat 

walafiat. 

 

Dengan telah selesainya penelitian dosen tahun akademik 2021/2022 yang diajukan kepada Unit 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Politeknik Ketenagakerjaan, dengan  ketua  peneliti  

…….   (Nama  lengkap  dan   Gelar)…  NIDN ...................................................................... dan 

judul penelitian …………………, maka dapat kami laporkan bahwa kami telah mempublikasi 

artikel imliah pada jurnal online berstandar SINTA/Skopus/dll. pada ………….. (nama/alamat web) 

dengan nomor jurnal (jika ada), dengan melampirkan bukti bayar/tagihan. 

 

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak agar dapat mencairkan dana publikasi sebagaimana 
terlampir pada bukti bayar/tagihan tersebut. 

 

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas arahan dan perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih. 

 

 

 

 Jakarta, …….. 2022 

 

 Mengetahui, 

Ketua Peneliti Direktur Politeknik Ketenagakerjaan 

  

Nama Prof. Dr. Yoki Yuliza, M.Sc. 

NIP/NIDN NIP 19680721 199501 1 001 
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Lampiran 9. Surat Pernyataan Ketua Peneliti 

 

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : …….. 

NIDN : …….. 

Pangakat/Golongan : …… 

Jabatan Fungsional : …… 

 

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian saya dengan judul : 

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

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

Untuk tahun anggaran ………… bersifat original (hasil karya saya sendiri) dan belum pernah 

dibiayai oleh lembaga / sumber dana dari lembaga lain.  

 

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia 

dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya 

yang sudah diterima oleh Politeknik Ketenagakerjaan. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan dengan sebenar- benarnya. 

 
Jakarta, ……. 2022 

Ketua Peneliti 

 

 
Materai 10.000 

Nama lengkap dan gelar 

NIP/NIDN 
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Lampiran 10. Halaman Persetujuan Reviewer 

 

HALAMAN PERSETUJUAN REVIEWER PROPOSAL/LAPORAN PENELITIAN  

PROGRAM PENELITIAN DOSEN PEMULA ATAU PENELITIAN MADYA (*PILIH YANG 

SESUAI) 
 

 

 

JUDUL 

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

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

 

 

 
Telah dilaksanakan Seminar Proposal oleh Reviewer pada hari   ……    Tanggal …….        dan 

disetujui untuk di danai dalam Program Penelitian Dosen Mandiri/Kelompok Tahun Anggaran 

2022 yang di selenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) 

Politeknik Ketenagakerjaan 

 

 

Oleh : 

NAMA KETUA PENELITI  

Anggota* 

 

 

NIDN : 

…… 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, Mengesahkan, 

Reviewer Direktur 

  

Nama lengkap dan gelar Prof. Dr. Yoki Yuliza, M.Sc 

NIP/NIDN NIP 19680721 199501 1 001 

 


