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SURAT KEPUTUSAN  

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK)  

BINA HUSADA 

Nomor: 0474.3/STIK/SK/LPPM-PT/V/2015 

 

TENTANG 

PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN STIK BINA HUSADA 

 

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan keilmuan pada STIK Bina 

Husada perlu dilakukan pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat secara terencana, bermutu, terarah dengan 

melibatkan seluruh komponen civitas akademika. 

 b.     bahwa untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat pada huruf a, diperlukan panduan pelaksanaan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan.  

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan b perlu panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua 

STIK Bina Husada Palembang. 

 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi 

 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara. 

 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen 

dan Angka Kreditnya. 



 



PRAKATA 

 

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini 

menjelaskan tentang kebijakan atau mekanisme pengelolaan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan STIK Bina Husada yang dananya berasal dari 

STIK Bina Husada.  Buku panduan ini memuat penjelasan rinci tentang tata cara 

pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan hasil 

kegiatan. 

STIK Bina Husada menyadari bahwa kemampuan keuangan dalam rangka 

mendukung program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih perlu 

ditingkatkan untuk menjawab banyaknya persoalan.  Oleh karena itu, upaya-upaya kreatif 

para dosen sangat diperlukan untuk mengatur dana yang ada supaya dapat mencapai hasil 

penelitian yang berkualitas. 

Sejalan dengan adanya kebijakan tentang pembinaan dan pengembangan dosen 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen maka STIK Bina Husada merasa perlu untuk menegaskan bahwa dosen wajib 

melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran; penelitian; 

serta pengabdian kepada masyarakat. 

Buku panduan menjadi penting untuk diterbitkan dalam rangka perbaikan 

pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen.  Buku panduan ini 

menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi 

dosen di lingkungan STIK Bina Husada.  Dengan penerbitan buku panduan ini diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik tanpa mengurangi 

kreatifitas para pengusul dan pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

STIK Bina Husada.  Versi elektronik buku panduan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat ini juga tersedia di laman STIK Bina Husada (http://www.stik-

binahusada.com).  

 

 

http://www.stik-binahusada.com/
http://www.stik-binahusada.com/


 

Atas terbitnya buku panduan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua civitas academika atas sumbangsih 

yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan. 

 

      Palembang,        Mei 2015 

      Kepala LPPM-PT, 

 

 

      Nani Sari Murni, SKM, M.Kes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sambutan Ketua STIK Bina Husada Palembang 

 

Sejalan dengan tujuan Renstra STIK Bina Husada tahun 2015-2019 nomor 

0298/STIK/SK/KET/III/2015, yaitu peningkatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat berbasis riset di bidang kesehatan dan sosial, STIK Bina Husada yakin bahwa 

hal itu dapat dicapai melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

lingkungan STIK Bina Husada. 

STIK Bina Husada melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat-

Pelaksana Teknis (LPPM-PT) berupaya untuk mengemas penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat secara simultan dan berkesinambungan sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan perguruan tinggi.  Strategi yang dilakukan oleh 

STIK Bina Husada adalah dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada bidang 

LPPM-PT untuk melakukan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

bagi dosen di lingkungan STIK Bina Husada.   

STIK Bina Husada menyadari bahwa jumlah publikasi yang dihasilkan oleh para 

dosen masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi 

lainnya.  Oleh karena itu, perbaikan kualitas dan peningkatan kuantitas penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat akan dapat mewujudkan STIK Bina Husada sebagai 

lembaga pendidikan terkemuka di bidang pengajaran dan penelitian ilmu kesehatan di 

Indonesia tahun 2025.  Surat edaran Ditjen Dikti nomor 152/E/T/2012 tentang publikasi 

karya ilmiah seharusnya menjadi pijakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas 

publikasi ilmiah para dosen di STIK Bina Husada.  LPPM-PT diharapkan mampu 

menjawab tantangan ini melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh para dosen di lingkungan STIK Bina Husada. 

STIK Bina Husada memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  Dukungan pendanaan untuk 

kegiatan tersebut secara tegas tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 

STIK Bina Husada.  Sejalan dengan adanya dukungan pendanaan yang semakin baik dari 

pemerintah dan perguruan tinggi maka pengelolaan agenda penelitian pun harus lebih 

profesional, diantaranya dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK).   



Dengan senang hati saya menyambut baik terbitnya Buku Panduan Pelaksanaan 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen di lingkungan STIK Bina Husada 

Palembang dan semoga dapat lebih meningkatkan produktifitas dosen di STIK Bina 

Husada.  Buku ini telah diselaraskan dengan panduan yang ada di Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi (Dikti).  Saya sangat menghargai upaya LPPM-PT beserta seluruh 

jajaran dan para tenaga ahli yang telah menyempurnakan buku panduan ini.   

 

 

     Palembang,          Mei 2015 

     Ketua STIK Bina Husada, 

 

 

     dr. Chairil Zaman, M.Sc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-

undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20.  Sejalan dengan 

kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 

45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya 

saing bangsa.  Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat 

merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

 

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan 

pengabdina kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan 

dan standar tertentu.  Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah: 

a. menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh 

Pemerintah; 

b. menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan 

komparatif dan kompetitif; 

c. mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi 

masyarakat Indonesia; 

d. meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan HKI secara nasional dan 

internasional. 

 

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar 

sebagai berikut: 

a. standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian 

(RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi; 



b. standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, 

dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, 

berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik; 

c. standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, 

didokumentasikan dan diseminasikan melalui forum ilmiah pada azas nasional maupun 

internasional, serta dapat  dipertanggungjawabkan secara moral dan etika; 

d. standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan 

sesuai dengan kaidah ilmiah universal; 

e. standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah blok, 

kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas 

peneliti; 

f. standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan 

prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sahih dan dapat diandalkan; 

dan 

g. standar outcome, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan 

bangsa dan negara di berbagai sektor. 

 

Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah: 

a. menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia 

dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian; 

b. memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau 

persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; 

c. melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih (preferential option 

for the poor) pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, 

sosial, dan budaya; dan 

d. melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan 

martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam. 

 

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola 

pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar sebagai berikut: 



a. standar arah, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada peta 

pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan visi dan misi 

perguruan tinggi; 

b. standar proses, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat direncanakan, 

dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu 

pengabdian kepada masyarakat; 

c. standar hasil, yaitu berhasil menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong 

pembangunan ekonomi dan hasil dari pengabdian kepada masyarakat harus mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat tersisih (preferential option for the poor) pada semua 

strata; 

d. standar kompetensi, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen 

dan/atau mahasiswa berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah 

universal; 

e. standar pendanaan, yaitu pendanaan pengabdian kepada masyarakat diberikan melalui 

mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain; 

f. standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat didukung 

oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan solusi masalah dalam masyarakat 

yang dapat diandalkan; dan 

g. standar outcome, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdampak positif 

pada pembangunan masyarakat di berbagai sektor. 

 

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi 

dapat dicapai, STIK Bina Husada, cq. LPPM-PT mendorong dan memfasilitasi para dosen 

dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna 

mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan 

rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.  Program penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di STIK Bina Husada mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan humaniora. 

 



Selain mengembangkan berbagai program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

langsung di perguruan tinggi, LPPM-PT juga senantiasa memfasilitasi program penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh Dikti.   

 

Mulai tahun 2011 sesuai dengan kebijakan Ditjen Dikti, sebagian kegiatan penelitian yang 

bersifat multi tahun telah dilimpahkan kewenangan pengelolaannya ke perguruan tinggi 

melalui program hibah penelitian desentralisasi.  Kebijakan ini diharapkan dapat lebih 

meningkatkan budaya meneliti bagi para dosen serta merangsang terbentuknya kelompok-

kelompok peneliti handal secara merata di seluruh perguruan tinggi Indonesia.  Perguruan 

tinggi juga diwajibkan untuk mengembangkan program penelitian unggulan guna 

memanfaatkan kepakaran, sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi selaras 

dengan kebutuhan pembangunan lokal, nasional maupun internasional.  Sementara itu, 

untuk menjawab tantangan yang lebih luas dan bersifat strategis, Ditjen Dikti melalui 

Ditlitabmas terus mengembangkan program Hibah Penelitian Kompetetif Nasional yang 

pengelolaannya dilakukan oleh Ditlitabmas. 

 

Desentralisasi penelitian pada hakekatnya adalah pelimpahan tugas dan wewenang kepada 

perguruan tinggi dalam pengelolaan penelitian agar tercipta iklim akademik yang kondusif 

untuk melaksanakan kegiatan penelitian secara berkualitas, terprogram dan 

berkesinambungan.  Desentralisasi penelitian pada akhirnya akan menghasilkan 

kemandirian kelembagaan penelitian di perguruan tinggi dalam mengelola penelitian secara 

transparan, akuntabel dan objektif.   

 

Seiring dengan semakin komplek dan luasnya cakupan pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, mulai tahun 2012 Ditlitabmas 

mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK).  Sistem tersebut dinamakan SIM-LITABMAS.  

Dengan SIM-LITABMAS, proses pengajuan dan seleksi proposal, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan, dan pelaporan hasil dapat dikelola dengan baik sehingga transparansi, 

efisiensi dan akuntabilitas dapat terjamin. 



Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat dan pemberdaya, Ditjen Dikti 

berupaya mengawal kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan 

tinggi.  Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi 

diarahkan untuk: 

a. mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan 

tinggi; 

b. meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat pada tingkat nasional dan internasional; 

c. meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang bermutu; 

d. meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

perguruan tinggi; dan 

e. mendukung potensi perguruan tinggi untuk menopang pertumbuhan wilayah sekitar 

perguruan tinggi. 

 

Program hibah penelitian perguruan tinggi yang dikelola oleh Dikti meliputi dua kelompok, 

yakni penelitian desentralisasi dan penelitian kompetitif nasional, yang diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Hibah Penelitian Desentralisasi meliputi: 

1. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT); 

2. Penelitian Hibah Bersaing (PHB); 

3. Penelitian Fundamental (PF); 

4. Penelitian Tim Pascasarjana (PPS); 

5. Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi (PEKERTI); 

6. Penelitian Disertasi Doktor (PDD); dan 

7. Penelitian Dosen Pemula (PDP). 

b. Hibah Penelitian Kompetitif Nasional meliputi: 

1. Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSNAS); 

2. Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID); 

3. Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional (KLN); 



4. Penelitian Kompetensi (HIKOM); 

5. Penelitian Strategis Nasional (STRANAS); dan 

6. Penelitian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI). 

 

Berbeda dengan hibah penelitian, Ditlitabmas mengelola semua hibah pengabdian kepada 

masyarakat yang terdiri atas tujuh skema, yaitu: 

a. Ipteks bagi Masyarakat (IbM); 

b. Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK); 

c. Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE); 

d. Ipteks bagi Inovasi Kreatifitas Kampus (IbKK); 

e. Ipteks bagi Wilayah (IbW); 

f. Ipteks bagi Wilayah antara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR (IbWPT); dan 

g. Hibah Hi-Link. 

 

Berbeda pula dengan Dikti dan Ditlitabmas, LPPM-PT STIK Bina Husada yang sedang 

mengembangkan upaya menumbuhkan partisipasi dosen untuk meneliti maka program 

penelitian yang dilaksanakan di STIK Bina Husada adalah penelitian dosen internal.  

Kegiatan ini serupa dengan program penelitian dosen pemula (salah satu program Dikti).  

Program penelitian dosen internal tersebut dapat diiringi dengan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat mandiri (diluar 

penelitian). 

 

Visi LPPM-PT adalah terwujudnya LPPM-PT STIK Bina Husada yang unggul, 

berkompetensi dan berkarakter di Indonesia. 

 

Misi LPPM-PT adalah mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis 

riset di bidang kesehatan dan social; menyediakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang 

kompeten di bidangnya, beriman dan bertaqwa; menyediakan sarana dan prasarana 

pendidikan berbasis IT (Information Tehnology); mengaplikasikan hasil penelitian dan 



pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan ajar; dan menjalin kerjasama yang 

berkesinambungan dengan semua pihak guna pencapaian kompetensi lulusan. 

 

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang ingin 

dicapai oleh STIK Bina Husada maka strategi pengembangan LPPM-PT adalah sebagai 

berikut: 

1. Program Penguatan Tata Kelola 

a. Mengoptimalkan kegiatan riset yang bersifat kolaboratif nasional; 

b. Membuat sistem perencanaan untuk mendukung pencapaian Visi Misi STIK Bina 

Husada. 

2. Program Penguatan Pendidikan 

a. Melaksanakan pelatihan softskill dan character building; 

b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di lokasi PBL. 

3. Program penguatan administrasi, SDM, Keuangan, sarana dan prasarana 

a. Membentuk kelompok-kelompok bidang keahlian dan memfasilitasi kegiatan sesuai 

dengan road-map Tri dharma STIK Bina Husada; 

b. Mengoptimalisasi kegiatan Capacity Building yang menunjang profesionalisme Staf 

STIK Bina Husada; 

c. Mewujudkan kebijakan dan melaksanakan program outbound dan inbound di 

bidang tri dharma baik bagi mahasiswa dan dosen; 

d. Merealisasikan pendanaan bagi pemutakhiran dan pengembangan sarana 

laboratorium sesuai rumpun bidang keilmuan yang menunjang peningkatan kegiatan 

tridharma menjadi prioritas; 

e. Mewujudkan penataan dan mensosialisasikan sistem penerbitan STIK Bina Husada 

untuk publikasi karya ilmiah; 

f. Mengoptimalkan perolehan dana non BP (Biaya Pendidikan) secara optimal untuk 

menunjang kegiatan akademik dan non akademik; 

g. Memfasilitasi students skill melalui laboratorium bahasa, laboratorium komputer 

dan laboratorium kesehatan. 

4. Program Peningkatan Kerja Sama 



a. Memperluas akses riset dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai 

kerjasama dengan pihak ekternal. 

5. Program Peningkatan Pendayagunaan Sistem Informasi 

a. Mengoptimalkan pendayagunaan IT (Information Technology) dan prioritas 

pendanaan serta implementasinya untuk meningkatkan kinerja tata kelola, kinerja 

operasional, kegiatan dan prestasi tridharma di bidang akademik dan non akademik; 

b. Meningkatkan akses informasi bagi mahasiswa, dosen, alumni dan pemangku 

kepentingan lainnya; 

c. Menyediakan sistem informasi akademik yang lengkap minimal dalam tiga bahasa, 

yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris & Mandarin; 

d. Merancang sistem informasi  pengelolaan kebijakan manajemen pengarsipan 

akademik maupun non akademik baik yang dipublikasikan maupun tidak; 

Membentuk dan memfungsikan kehumasan secara pro aktif, terjadwal dan konsisten 

disemua lini melalui berbagai media komunikasi. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KETENTUAN UMUM 

 

 
Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada 

standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan 

tinggi.  Berkenaan dengan hal tersebut diatas, LPPM-PT menetapkan ketentuan umum 

pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap STIK Bina Husada Palembang yang 

terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang tersedia di: 

http://pdpt.dikti.go.id atau http://evaluasi.dikti.go.id, diutamakan yang memiliki Nomor 

Induk Dosen Nasional (NIDN). 

b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen tetap, diutamakan yang mempunyai NIDN. 

c. Proposal diusulkan melalui LPPM-PT, dengan ketentuan sebagaiman tercantum pada 

bab berikutnya. 

d. Pada semester yang sama, setiap peneliti hanya boleh terlibat dalam 1 (satu) judul 

penelitian atau pengabdian sebagai ketua dan 1 (satu) judul sebagai anggota. 

e. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian 

peneliti/pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau 

pengabdian atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang didanai 

sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan 

penelitian atau pengabdian yang didanai STIK Bina Husada selama 1 (satu) tahun dan 

diwajibkan mengembalikan dana penelitian atau pengabdiannya ke kas STIK Bina 

Husada. 

f. LPPM-PT melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan penelitian 

dan pengabdian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di STIK 

Bina Husada. 

g. Peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak berhasil memenuhi 

luaran (output) yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang 

http://pdpt.dikti.go.id/
http://evaluasi.dikti.go.id/


bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai terpenuhinya 

output yang dijanjikan. 

h. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat mengacu kepada aturan yang berlaku. 

 

 

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

disetujui didanai meliputi pengusulan, seleksi, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana 

ditunjukkan pada diagram alir di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1 

Jadual Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian Pada Semester Ganjil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Uraian Kegiatan Bulan 

Sept Okt Nov Des Jan Feb 

1 Pengusulan proposal       

2 Seleksi proposal       

3 Pengumuman proposal yang lolos       

4 Seminar proposal       

5 Revisi proposal sesuai saran reviewer       

6 Penyerahan proposal yang telah diperbaiki       

7 Kontrak penelitian       

8 Penelitian       

9 Laporan hasil penelitian       

10 Seminar hasil penelitian       

11 Revisi laporan hasil sesuai saran reviewer       

12 
Penyerahan laporan hasil yang telah 

diperbaiki dan draft jurnal 

      

13 Proses publikasi hasil penelitian       



Tabel 2 

Jadual Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian Pada Semester Genap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Uraian Kegiatan Bulan 

Mrt Apr Mei Jun Jul Ags 

1 Pengusulan proposal       

2 Seleksi proposal       

3 Pengumuman proposal yang lolos       

4 Seminar proposal       

5 Revisi proposal sesuai saran reviewer       

6 Penyerahan proposal yang telah diperbaiki       

7 Kontrak penelitian       

8 Penelitian       

9 Laporan hasil penelitian       

10 Seminar hasil penelitian       

11 Revisi laporan hasil sesuai saran reviewer       

12 
Penyerahan laporan hasil yang telah 

diperbaiki dan draft jurnal 

      

13 Proses publikasi hasil penelitian       



Tabel 3 

Jadual Tentatif Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pada Semester Ganjil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Uraian Kegiatan Bulan 

Sept Okt Nov Des Jan Feb 

1 Pengusulan proposal       

2 Seleksi proposal       

3 Pengumuman proposal yang lolos       

4 Revisi proposal sesuai saran reviewer       

5 Penyerahan proposal yang telah diperbaiki       

6 Kontrak pengabdian       

7 Kegiatan pengabdian kpd masyarakat       

8 Laporan hasil pengabdian       

9 Revisi laporan hasil sesuai saran reviewer       

10 
Penyerahan laporan hasil yang telah 

diperbaiki.  

      



Tabel 4 

Jadual Tentatif Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pada Semester Genap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Uraian Kegiatan Bulan 

Mrt Apr Mei Jun Jul Ags 

1 Pengusulan proposal       

2 Seleksi proposal       

3 Pengumuman proposal yang lolos       

4 Revisi proposal sesuai saran reviewer       

5 Penyerahan proposal yang telah diperbaiki       

6 Kontrak pengabdian       

7 Kegiatan pengabdian kpd masyarakat       

8 Laporan hasil pengabdian       

9 Revisi laporan hasil sesuai saran reviewer       

10 
Penyerahan laporan hasil yang telah 

diperbaiki.  

      



BAB III 

PENELITIAN DASAR 

 
 
3.1  Pendahuluan  

 

Program penelitian dasar dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina 

dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

melaksanakan penelitian di perguruan tinggi. Cakupan program ini meliputi bidang ilmu 

kesehatan  (keperawatan, kesehatan masyarakat, kebidanan, biomedik), sosial-humaniora, 

MIPA, pendidikan, keolahragaan, agama, psikologi, seni, dan budaya. Penelitian ini 

diperuntukkan bagi seluruh dosen tetap, baik yang telah memiliki NIDN maupun yang 

belum,  yang belum mempunyai jabatan fungsional maupun yang belum.  Selain untuk 

mengarahkan dan membina kemampuan meneliti, program ini juga diharapkan dapat 

menjadi sarana latihan bagi dosen menuju skema penelitian yang diprogramkan oleh Dikti. 

Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil 

penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya menuju 

program penelitian lain yang lebih tinggi, antara lain yang ditawarkan oleh Dikti. 

 

3.2  Tujuan 

Tujuan dari penelitian dosen internal ini adalah: 

a. untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti dosen di lingkungan STIK Bina 

Husada; dan 

b. menjadi sarana latihan bagi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam 

jurnal ilmiah nasional maupun jurnal ilmiah nasional terakreditasi. 

 

3.3 Luaran Penelitian 

Luaran wajib dari penelitian dosen internal ini adalah publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah 

nasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi.  

 

 



Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a.  Prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional; dan 

b. Pengayaan bahan ajar. 

 

3.4  Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan penelitian dosen internal dijabarkan sebagai 

berikut: 

a. Pengusul adalah dosen tetap di lingkungan STIK Bina Husada Palembang; 

b. Penelitian dapat dilakukan secara mandiri (hanya satu orang) atau berkelompok (tim).  

Tim peneliti berjumlah 2-3 orang, dengan pendidikan maksimum S-2 dan jabatan 

fungsional maksimum Lektor; 

c. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal 

penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti; 

d. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain (misalnya 

penelitian yang dibiayai oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti; 

e. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang 

diampu; 

f. Jangka waktu penelitian adalah satu tahun dengan biaya penelitian Rp1.000.000,- –

Rp3.000.000,- per judul per tahun; dan  

g. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan maksimum 

5MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_NamaProdi_NIDN/NUPN.pdf, 

kemudian dikirim ke alamat email lppm.stikbinahusada@yahoo.co.id dan hardcopy 

dikumpulkan di ruang LPPM-PT. 

 

3.5  Sistematika Usulan Penelitian  

Usulan penelitian dosen internal 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. 

a. HALAMAN SAMPUL (Lampiran 1) 

mailto:lppm.stikbinahusada@yahoo.co.id


b. HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 2) 

c. DAFTAR ISI 

d. Judul Penelitian 

Judul penelitian singkat dan spesifik, cukup jelas memberikan gambaran mengenai 

penelitian (maksimal 12 kata). 

e. Bidang Ilmu 

Bidang ilmu penelitian berdasarkan bidang ilmu kesehatan  (keperawatan, kesehatan 

masyarakat, kebidanan, biomedik), sosial-humaniora, MIPA, pendidikan, keolahragaan, 

agama, psikologi, seni, dan budaya. 

f. Pendahuluan 

Penelitian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti untuk mengungkapkan 

suatu gejala/konsep/dugaan atau penerapannya untuk suatu tujuan. Kemukakan hal -hal 

yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan penelitian. Uraian proses dalam 

mengidentifikasikan masalah penelitian. 

g. Perumusan Masalah 

Rumuskan dengan jelas masalah yang hendak diteliti (sesuai dengan disiplin ilmu). 

h. Tinjauan Pustaka 

Diutamakan menggunakan kepustakaan yang terbaru (10 tahun terakhir), yang relevan, 

asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan 

dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, 

temuan (dari hasil penelitian terdahulu) dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari 

acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan. Uraian 

dalam tinjauan pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan 

digunakan dalam penelitian, tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. 

i. Hipotesis (bila ada) 

j. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau hasil pemecahan masalah yang di 

kemukakan. 

 

 



k. Kontribusi Penelitian 

Uraian mengenai kontribusi penelitian pada pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi,  dan seni pemecahan masalah pembangunan atau pengembangan 

kelembagaan. 

l. Metode Penelitian 

Uraian mengenai metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci, yang meliputi : 

(1) Rancangan penelitian, (2) Variabel dalam penelitian, (3) Model yang digunakan, (4) 

Teknik pengumpulan data dan (5) Analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil 

penelitian. Untuk penelitian yang menggunakan metode induktif, dapat dijelaskan 

pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisa informasi, proses 

penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian (sesuai dengan disiplin ilmu). 

m. Jadual Penelitian 

Berupa jadwal penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan penyusunan 

laporan penelitian dalam bentuk Gannt-chart. 

n. Personalia Penelitian 

1. Ketua Peneliti : 

a. Nama lengkap dan gelar  : 

b. Jenis kelamin   : 

c. NIDN/NUPN   : 

d. Jabatan fungsional   : Asisten ahli/Lektor 

e. Jabatan struktural   : 

f.  Program Studi  : Kesehatan Masyarakat/Keperawatan/Kebidanan/ 

        Pascasarjana Kesehatan Masyarakat/Ners 

g. Perguruan Tinggi   : STIK Bina Husada Palembang 

h. Bidang keahlian/disiplin ilmu: 

i. Waktu untuk Penelitian ini  : _________jam/minggu 

2. Anggota Peneliti 

(rincian seperti butir 1 maksimum 3 org) 

 

 



o. Perkiraan Biaya Penelitian 

Rincian biaya penelitian yang mengacu pada kegiatan penelitian berupa: 

1. Perjalanan (apabila perlu maksimum 20% ) 

2. Bahan dan alat keperluan penelitian (maksimum 40%) 

3. Honor tim pelaksana (maksimum 30%) 

4. Lain-lain meliputi administrasi, komunikasi, publikasi (10%) 

(Hal-hal diatas dirincikan karena akan dinilai kelayakan dana yang diperlukan dengan 

topik penelitian yang diajukan). 

p. Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka menggunakan sistem sebagai berikut: 

1. nama pengarang dengan urutan abjad. 

2. urutan penulisan nama pengarang, tahun, judul tulisan, kota penerbit, penerbit. 

q. Lampiran 

Lampirkan riwayat hidup ketua dan anggota peneliti serta daftar penelitian 5 tahun 

terakhir dari tim peneliti. 

 
3.6  Sistematika Laporan Hasil Penelitian 

Sistematika laporan hasil penelitian adalah sebagaimana berikut: 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

ABSTRAK 

PRAKATA 

DAFTAR ISI 

DAFTAR SINGKATAN 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan teori 

2.2 Penelitian di bidangnya yang relevan 

2.3 Hipotesis penelitian (bila perlu) 

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

BAB IV METODE PENELITIAN (disesuaikan bidang kajian ilmu) 

4.1 Tipe (desain) Penelitian 

4.2 Lokasi Penelitian 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.4 Definisi Operasional 

4.5 Instrumen Penelitian 

4.6 Sumber (jenis) Data 

4.7 Teknik Pengumpulan Data 

4.8 Teknik Analisis Data 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.2 Pembahasan  

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

5.2 Saran-saran 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

(Termasuk surat izin penelitian, instrumen penelitian, personalia penelitian, absensi 

seminar, notulen, dan lain-lain). 

 

3.7  Persyaratan Penulisan 

Persyaratan penulisan dalam penelitian dosen internal adalah: 

1. Menggunakan bahasa Indonesia baku dengan tata bahasa dan ejaan yang 

disempurnakan, sederhana, jelas, lugas, satu kesatuan, menggunakan istilah yang 

mudah dipahami, tidak menggunakan singkatan seperti tdk, tsb, dgn, dll, sbb.  



2. Penelitian diketik 1,5 spasi pada kertas berukuran A4 (font 12, Times New roman). 

3. Batas pengetikan 

1) Samping kiri 4 cm 

2) Samping kanan 3 cm 

3) Batas atas dan bawah masing-masing 3 cm 

4.  Jarak pengetikan, bab, subbab dan rinciannya 

1) Jarak pengetikan antara bab dan subbab 3 spasi, subbab dan kalimat dibawahnya 2 

spasi. 

2) Judul bab diketik ditengah-tengah dengan huruf capital dan dengan jarak 4 cm dari 

tepi atas tanpa digaris bawahi. 

3) Judul subbab ditulis mulai dari sebelah kiri, huruf pertama setiap kata ditulis 

dengan huruf capital, kecuali kata depan dan kata hubung seperti di, ke, dari, dan, 

yang, untuk, kepada, pada, antara dan dicetak tebal. 

4) Judul anak subbab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 5 (lima) pukulan 

yang diberi garis bawah. Huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf capital, 

kecuali kata depan dan kata hubung seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk, kepada, 

pada, antara, dan cetak miring. 

5) Jika masih ada subjudul dalam tingkatan yang lebih rendah, ditulis seperti pada 

butir (3) di atas, lalu diikuti oleh kalimat berikutnya. 

5. Pengetikan kalimat 

Alinea baru diketik sebaris dengan baris di atasnya dengan jarak 2 spasi. Pengetikan 

kutipan langsung yang lebih dari 5 baris diketik 1 spasi menjorok ke dalam dan 

semuanya tanpa diberi tanda petik. 

6. Penomoran halaman 

1) Bagian pendahuluan yang meliputi halaman judul, nama/daftar anggota kelompok, 

kata pengantar, dan daftar isi memakai angka Romawi kecil dan diketik sebelah 

kanan bawah (i, ii, dan seterusnya). 

2) Bagian tubuh/pokok sampai dengan bagian penutup memakai angka Arab dan diketik 

dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas (1,2,3, dan seterusnya). 

3) Nomor halaman pertama dari tiap bab tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan. 



4) Warna cover:  

a. Kesehatan: Putih,    b. Sosial-humaniora: Biru 

b. MIPA: Merah,    d. Pendidikan: Biru muda,  

c. Psikologi: Orange   e. Seni dan budaya: Coklat 

d. Agama: Hijau   h. Psikologi: Kuning 

 

3.8  Penulisan Artikel Ilmiah 

Hasil penelitian dosen di bidang kesehatan, yang berhasil lulus seleksi akan dipublikasikan 

melalui jurnal yang diterbitkan oleh STIK Bina husada, yang ditulis dalam bentuk artikel 

(disampaikan secara tertulis + CD). 

Dengan persyaratan sebagai berikut : 

1. Artikel ini ditulis setelah hasil penelitian diseminarkan dan sudah diperbaiki. 

2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris minimal 10 dan 20 halaman HVS 

kuarto spasi ganda, margin kiri 4 cm, mrgin kanan, atas dan bawah 2,5 cm. 

Menggunakan Times New Roman font 12. 

3. Artikel diketik dengan komputer program microsoft word. Penulis dimohon 

mengirimkan satu print out dan satu CD yang berisi artikel. 

4. Artikel dilengkapi abstrak (maksimum 150 kata) dan kata-kata kunci, biodata singkat 

penulis dan identitas penelitian dicantumkan sebagai catatan kaki pada halaman pertama 

artikel. 

5. Penulisan daftar rujukan mengikuti urutan (a) last name, first name, middle name, (b) 

tahun penerbitan, (c) judul buku (huruf miring), (d) kota penerbitan, dan (e) nama 

penerbit (bila buku) atau judul artikel, judul jurnal, beserta volume, nomor edisi, dan 

halaman (bila artikel). 

6. Artikel hasil penelitian memuat: 

Judul 

Nama Penulis 

Abstrak (Indonesia dan Inggris) 

Kata-kata kunci 



Pendahuluan (memuat latar belakang masalah, dan sedikit tinjauan pustaka, serta 

masalah/tujuan penelitian) 

Metode penelitian 

Hasil dan pembahasan 

Simpulan dan saran 

Daftar rujukan (berisi pustaka yang betul-betul dirujuk dalam naskah) 

Lampiran (bila perlu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 
4.1  Arah Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Kebijakan pengabdian kepada masyarakat di STIK Bina Husada diarahkan kepada 

pengabdian pada ranah upaya promotif yakni upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat 

dan deteksi dini terhadap penyakit. Secara umum, bidang pengabdian kepada masyarakat 

yang diselenggarakan di STIK Bina Husada Palembang dalam bentuk: 

a. Penyuluhan kesehatan 

b. Pemeriksaan golongan darah 

c. Pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan alat Quantum Resonance Magnetic 

Analysis  

d. Terapi bebas rokok melalui metode Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) 

Di samping itu, dalam usaha mengembangkan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat, STIK Bina Husada juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain.  Salah 

satu tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh pendanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyakat. 

 

4.2  Kategori Pengabdian Kepada Masyarakat 

Kategori pengabdian kepada masyarakat di STIK Bina Husada terdiri dari: 

a. Pengabdian kepada masyarakat berbentuk upaya promotif; 

b. Pengabdian kepada masyarakat berbentuk kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti 

Dikti, Pemerintah Daerah, Swasta, dan lain-lain. 

 

4.3  Sifat dan Ruang Lingkup 

Sifat dan ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat  yang dilakukan STIK Bina 

Husada sebagai berikut: 

a. Sifat pengabdian kepada masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat. 

b. Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu yang menjadi keahlian 

atau disiplin ilmu dari dosen/mahasiswa yang bersangkutan. 



4.4  Pembinaan Dosen/Mahasiswa 

Sebagai upaya memberdayakan kemampuan metodologi dan wawasan pengetahuan 

para dosen/mahasiswa di lingkungan STIK Bina Husada tentang pengabdian kepada 

masyarakat maka STIK Bina Husada menyelenggarakan sejumlah kegiatan sosialisasi 

tentang program-program pengabdian kepada masyarakat dari internal dan dari pihak luar.  

 

4.5  Dana Pengabdian Kepada Masyarakat 

Dana pengabdian kepada masyarakat di STIK Bina Husada terbagi menjadi: 

a. Dana internal STIK Bina Husada 

Besarnya dana internal STIK Bina Husada untuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat disesuaikan dengan bentuk kegiatan yang akan dilakukan. 

b. Dana eksternal  

Dana eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada ketetapan 

penyandang dana seperti Dikti, Pemerintah Daerah, Swasta, dan lain-lain. 

 

4.6  Jangka Waktu Pengabdian Kepada Masyarakat 

Untuk pengabdian kepada masyarakat yang dananya berasal dari internal STIK Bina 

Husada, maka jangka waktu untuk setiap jenis pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan jadual kegiatan yang dibuat di dalam proposal pengabdian kepada masyarakat.  

Pengabdian kepada masyarakat yang dananya berasal dari eksternal maka jangka waktu 

pelaksanaan sesuai dengan ketetapan penyandang dana  seperti Dikti, Pemerintah Daerah, 

Swasta, dan lain-lain. 

 

4.7  Sistematika Proposal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Usulan penelitian pengabdian kepada masyarakat internal 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 dan 

ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut. 

a. HALAMAN SAMPUL (Lampiran 3) 

b. HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 4) 



c. DAFTAR ISI 

d. Judul Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat singkat dan spesifik, cukup jelas 

memberikan gambaran mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan 

dilaksanakan (maksimal 12 kata). 

e. Bentuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyuluhan kesehatan sebagai 

upaya pencegahan penyakit atau pemeriksaan kesehatan sebagai upaya deteksi dini 

penyakit.   

f. Pendahuluan 

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan kesehatan sebagai upaya 

pencegahan penyakit atau pemeriksaan kesehatan sebagai upaya deteksi dini penyakit 

adalah kegiatan yang dilakukan dengan latar belakang suatu gejala/konsep/dugaan di 

suatu lokasi. Kemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya 

dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut. Uraian proses dalam 

mengidentifikasikan masalah pengabdian kepada masyarakat. 

g. Perumusan Masalah 

Rumuskan dengan jelas masalah yang hendak diatasi/diminimalisasi (sesuai dengan 

disiplin ilmu). 

h. Tinjauan Pustaka 

Diutamakan menggunakan kepustakaan yang terbaru (10 tahun terakhir), yang relevan, 

asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan 

dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, 

temuan (dari hasil penelitian terdahulu) dan bahan penelitian yang diperoleh dari acuan, 

yang dijadikan landasan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

diusulkan. Uraian dalam tinjauan pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep 

yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tinjauan pustaka 

mengacu pada daftar pustaka. 

i. Tujuan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan jawaban atau hasil 



pemecahan masalah yang di kemukakan. 

j. Kontribusi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Uraian mengenai kontribusi kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi,  dan seni pemecahan masalah 

pembangunan atau pengembangan kelembagaan. 

k. Metode Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Uraian mengenai metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat secara rinci, apakah berupa ceramah, tanya jawab, simulasi, demonstrasi, dan 

sebagainya. 

l. Jadual Pelaksanaan 

Berupa jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi kegiatan 

persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dalam bentuk Gannt-chart. 

m. Personalia Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Ketua: 

a. Nama lengkap dan gelar  : 

b. Jenis kelamin   : 

c. NIDN/NUPN   : 

d. Jabatan fungsional   :  

e. Jabatan struktural   : 

f.  Program Studi  : Kesehatan Masyarakat/Keperawatan/Kebidanan/ 

        Pascasarjana Kesehatan Masyarakat/Ners 

g. Perguruan Tinggi   : STIK Bina Husada Palembang 

h. Bidang keahlian/disiplin ilmu: 

i. Waktu untuk Penelitian ini  : _________jam/minggu 

2. Anggota Peneliti 

   (rincian seperti butir 1 maksimum 3 org) 

n. Perkiraan Biaya Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Rincian biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada kegiatan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: 



1. Perjalanan (apabila perlu maksimum 20% ) 

2. Bahan dan alat keperluan penelitian (maksimum 40%) 

3. Honor tim pelaksana (maksimum 30%) 

4. Lain-lain meliputi administrasi, komunikasi, publikasi (10%) 

(Hal-hal diatas dirincikan karena akan dinilai kelayakan dana yang diperlukan dengan 

topik kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan). 

o. Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka menggunakan sistem sebagai berikut: 

1. nama pengarang dengan urutan abjad. 

2. urutan penulisan nama pengarang, tahun, judul tulisan, kota penerbit, penerbit. 

p. Lampiran 

Lampirkan riwayat hidup ketua dan anggota serta daftar penelitian 5 tahun terakhir dari 

tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

 
4.8  Sistematika Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Sistematika laporan hasil penelitian adalah sebagaimana berikut: 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

RINGKASAN 

DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan 

1.4 Manfaat 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan teori yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. 

 



BAB III METODE PELAKSANAAN  

Uraian metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

secara rinci. 

BAB IV HASIL KEGIATAN 

Uraian secara rinci hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

5.2 Saran-saran 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

(Termasuk surat tugas, instrumen kegiatan pengabdian kepada masyarakat, personalia 

pengabdian kepada masyarakat, absensi kegiatan, notulen, dan lain-lain). 

 

4.9  Persyaratan Penulisan 

Persyaratan penulisan dalam penelitian dosen internal adalah: 

1. Menggunakan bahasa Indonesia baku dengan tata bahasa dan ejaan yang 

disempurnakan, sederhana, jelas, lugas, satu kesatuan, menggunakan istilah yang 

mudah dipahami, tidak menggunakan singkatan seperti tdk, tsb, dgn, dll, sbb.  

2. Penelitian diketik 1,5 spasi pada kertas berukuran A4 (font 12, Times New roman). 

3. Batas pengetikan 

1) Samping kiri 4 cm 

2) Samping kanan 3 cm 

3) Batas atas dan bawah masing-masing 3 cm 

4.  Jarak pengetikan, bab, subbab dan rinciannya 

1) Jarak pengetikan antara bab dan subbab 3 spasi, subbab dan kalimat dibawahnya 2 

spasi. 

2) Judul bab diketik ditengah-tengah dengan huruf capital dan dengan jarak 4 cm dari 

tepi atas tanpa digaris bawahi. 

3) Judul subbab ditulis mulai dari sebelah kiri, huruf pertama setiap kata ditulis 

dengan huruf kapital, kecuali kata depan dan kata hubung seperti di, ke, dari, dan, 



yang, untuk, kepada, pada, antara dan dicetak tebal. 

4) Judul anak subbab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 5 (lima) pukulan 

yang diberi garis bawah. Huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf capital, 

kecuali kata depan dan kata hubung seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk, kepada, 

pada, antara, dan cetak miring. 

5) Jika masih ada subjudul dalam tingkatan yang lebih rendah, ditulis seperti pada 

butir (3) di atas, lalu diikuti oleh kalimat berikutnya. 

5. Pengetikan kalimat 

Alinea baru diketik sebaris dengan baris di atasnya dengan jarak 2 spasi. Pengetikan 

kutipan langsung yang lebih dari 5 baris diketik 1 spasi menjorok ke dalam dan 

semuanya tanpa diberi tanda petik. 

6. Penomoran halaman 

1) Bagian pendahuluan yang meliputi halaman judul, nama/daftar anggota kelompok, 

kata pengantar, dan daftar isi memakai angka Romawi kecil dan diketik sebelah 

kanan bawah (I, ii, dan seterusnya). 

2) Bagian tubuh/pokok sampai dengan bagian penutup memakai angka Arab dan diketik 

dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas (1,2,3, dan seterusnya). 

3) Nomor halaman pertama dari tiap bab tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan. 

4) Warna cover: biru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENANGANAN PLAGIAT BAGI SIVITAS AKADEMIKA 

 

 
5.1 Latar Belakang 

Setiap perguruan tinggi mengemban misi untuk mencari, menemukan, 

mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran.  Dalam memenuhi misi setiap 

perguruan tinggi tersebut, mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan yang 

berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi bersangkutan, memiliki otonomi keilmuan 

dan kebebasan akademik.  Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan 

akademik, mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi 

kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam 

menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan 

berkembang. 

Penanganan plagiat bagi sivitas akademika STIK Bina Husada berpedoman pada 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 

 

5.2  Definisi 

Pada pasal 1 bab I Permendiknas nomor 17 tahun 2010 antara lain menerangkan tentang: 

a. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau 

mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip 

sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya 

ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.  

b. Plagiator adalah orang perseorang atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing 

bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu badan. Pencegahan 

plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang 

bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.   

c. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan 

perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan 



tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang 

bersangkutan.  

d. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya 

ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi dan seni.  

e. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga 

kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dibuat dalam bentuk tertulis baik 

cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.   

f. Karya adalah hasil karya akademik atau non akademik oleh orang perorangan, 

kelompok, atau badan di luar perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, 

maupun dibuat dalam bentuk tertulis. 

 

5.3  Lingkup dan Pelaku 

Pada pasal 2 bab II Permendiknas nomor 17 tahun 2010 antara lain menerangkan tentang: 

5.3.1  Lingkup 

Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada: 

a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi 

dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa 

menyatakan sumber secara memadai.  

b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data 

dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan 

kutipan dan/atau menyatakan sumber secara memadai.  

c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan,atau teori tanpa menyatakan 

sumber secara memadai. 

d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau 

kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara 

memadai. 

e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh 

pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai. 

 

Yang dimaksud dengan sumber terdiri atas : 



Orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau 

kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih 

karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalan 

bentuk tertulis baik cetak mapun elektronik. 

 

Yang dimaksud dengan yang dibuat dapat berupa : 

1. Komposisi musik 

2. Perangkat lunak komputer 

3. Fotografi 

4. Lukisan 

5. Sketsa 

6. Patung, atau 

7. Karya dan atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk kategori angka 1 s.d 6. 

 

Yang dimaksud dengan diterbitkan dapat berupa : 

1. Buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi. 

2. Artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar. 

3. Kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu. 

4. Isi laman elektronik, atau 

5. Hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk pada angka 1 s.d 4. 

 

Yang dimaksud dengan dipresentasikan dapat berupa : 

1. Presentasi di depan khalayak umum atau terbatas. 

2. Presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital, atau 

3. Bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk pada angka 1 dan 2. 

 

Yang dimaksud dengan dimuat dalam bentuk tertulis dapat berupa:  

Cetakan dan/atau elektronik. 

 

Yang dimaksud dengan pernyataan sumber memadai: 



Apabila dilakukan dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung 

setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni. 

 

5.3.2  Pelaku  

Pada pasal 3 bab I Permendiknas nomor 17 tahun 2010 menjelaskan bahwa plagiator di 

perguruan tinggi adalah: 

a. Satu atau lebih mahasiswa; 

b. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau; 

c. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.   

 

5.4 Tempat dan Waktu 

Pada pasal 4 bab III Permendiknas nomor 17 tahun 2010 menerangkan tentang tempat dan 

waktu. 

5.4.1  Tempat 

Tempat terjadi plagiat meliputi: 

a. Di dalam lingkungan perguruan tinggi, antarkarya ilmiah mahasiswa, 

dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya; 

b. Dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau 

dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya 

ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan 

perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri; 

c. Di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan 

dari perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas 

yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang. 

5.4.2  Waktu 

a. Selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran; 

b. Sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten hali, lektor, lektor 

kepala, atau guru besar/profesor; 

c. Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional 

dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama. 



5.5  Pencegahan 

a. Pimpinan perguruan tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik 

mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan 

tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan 

penanggulangan plagiat; 

b. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung 

untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan 

tinggi; 

c. Pimpinan perguruan tinggi secara berkala mendesiminasikan kode etik 

mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta 

budaya antiplagiat. 

d. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus 

dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa: 

1)  Karya ilmiah tersebut bebas plagiat; 

2)  Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, 

maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

e. Pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah 

mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan melalui 

portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah 

mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 

f. Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan 

akademik dan kenaikan pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan juga harus 

dilakukan penilaian sejawat sebidang (peer review) oleh paling sedikit dua orang dosen 

yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi 

dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan. 

g. Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud dilakukan pada asal usul 

pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada tingkat 



program studi (untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor) dan tingkat senat (untuk 

jabatan akademik lektor kepala dan guru besar/profesor).  

h. Untuk kenaikan jabatan akademik guru besar/profesor dilakukan pula penilaian sejawat 

sebidang oleh paling sedkit dua guru besar/profesor dari perguruan tinggi lain. 

 

5.6  Penanggulangan 

5.6.1  Bagi Mahasiswa 

a. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua program studi membuat 

persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang 

diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa. 

b. Ketua program studi meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan 

kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan 

mahasiswa. 

c. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan 

di hadapan ketua program studi. 

d. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka 

ketua program studi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator. 

e. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan 

terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga 

melakukan plagiat. 

5.6.2  Bagi Dosen/Peneliti/Tenaga Kependidikan 

a. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, 

pimpinan perguruan tinggi membuat persandingan antara karya ilmiah 

dosen/peneliti/tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga 

merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan. 

b.  Pimpinan perguruan tinggi meminta senat akademik/organ lain yang sejenis untuk 

memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah 

dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan. 

c. Sebelum senat akademik/organ lain yang sejenis memberikan pertimbangan maka 

senat akademik/organ lain yang sejenis meminta komisi etik dari senat akademik/organ 



lain yang sejenis untuk melakukan telaah tentang kebenaran plagiat; serta proporsi 

karya da/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator, yang 

diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan. 

d. Senat akademik/organ lain yang sejenis menyelenggarakan sidang dengan acara 

membahas hasil telaah komisi etik, danm endengar pertimbangan para anggota senat 

akademik/organ lain yang sejenis, serta merumuskan pertimbangan yang akan 

disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi. 

e. Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan 

melakukan pembelaan di hadapan sidang senat akademik/organ lain yang sejenis. 

f. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka 

senat akademik/organ lain yang sejenis merekomendasikan sanksi untuk 

dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagai plagiator kepada pimpinan perguruan 

tinggi. 

g. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan 

terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/peneliti/tenaga 

kependidikan yang diduga melakukan plagiat. 

 

5.7  Sanksi 

5.7.1  Bagi Mahasiswa 

Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat, secara berurutan dari yang 

paling ringan sampai dengan yang paling berat terdiri dari teguran; peringatan tertulis; 

penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa; pembatalan nilai satu atau beberapa mata 

kuliah yang diperoleh mahasiswa; pemberhentian dengan hormat dari status sebagai 

mahasiswa; pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa; atau 

pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. 

5.7.2  Bagi Dosen/Peneliti/Tenaga Kependidikan 

Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat, 

secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat terdiri dari 

teguran; peringatan tertulis; penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan; 

penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional; pencabutan hak untuk diusulkan 



sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;  pemberhentian 

dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; pemberhentian tidak 

dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau pembatalan 

ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.  Apabila 

dosen/peneliti/tenaga kependidikan menyandang sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti 

utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa 

pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh menteri atau 

pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat 

melalui Koordinator Kopertis Wilayah II.  Jika pimpinan perguruan tinggi tidak 

menjatuhkan sanksi maka menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada 

pimpinan perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator. Sanksi kepada 

pimpinan perguruan tinggi dapat berupa teguran; peringatan tertulis; pernyataan pemerintah 

bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang 

akademik. 

Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat 

kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti 

utama atas usul perguruan tinggi lain, apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut 

pernah dijatuhi sanksi serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan 

guru besar/profesor/ahli peneliti utama.   

 

5.8  Pemulihan Nama baik 

Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, 

pimpinan perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

 
Demikianlah panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat 

sebagai arah bagi sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan di bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, untuk mencapai satu visi terwujudnya LPPM-PT STIK 

Bina Husada yang unggul, berkompetensi dan berkarakter di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1.a 

Halaman Sampul 

PROPOSAL PENELITIAN DOSEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Judul Penelitian) 

 

 

 

 
Oleh: 

(Nama Peneliti dan Tim, serta NIDN) 

 

 

 

 

 

Dibiayai oleh STIK Bina Husada 

Semester _____ TA. ____/_____ 

 

 

 

 

 

 

Program Studi _____________________ 

STIK Bina Husada Palembang 

(bulan), (tahun) 



Lampiran 1.b 

Halaman Sampul 

LAPORAN HASIL PENELITIAN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Judul Penelitian) 

 

 

 

 
Oleh: 

(Nama Peneliti dan Tim, serta NIDN) 

 

 

 

 

 

Dibiayai oleh STIK Bina Husada 

Semester _____ TA. ____/_____ 

 

 

 

 

 

 

Program Studi _____________________ 

STIK Bina Husada Palembang 

(bulan), (tahun) 



Lampiran 1.c 

Halaman Sampul 

PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Judul Kegiatan) 

 

 

 

 
Oleh: 

(Nama Dosen dan Tim, serta NIDN) 

 

 

 

 

 

Dibiayai oleh STIK Bina Husada 

Semester _____ TA. ____/_____ 

 

 

 

 

 

 

Program Studi _____________________ 

STIK Bina Husada Palembang 

(bulan), (tahun) 



Lampiran 1.b 

Halaman Sampul 

LAPORAN HASIL  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Judul Kegiatan) 

 

 

 

 
Oleh: 

(Nama Dosen dan Tim, serta NIDN) 

 

 

 

 

 

Dibiayai oleh STIK Bina Husada 

Semester _____ TA. ____/_____ 

 

 

 

 

 

Program Studi _____________________ 

STIK Bina Husada Palembang 

(bulan), (tahun) 



Lampiran 2.a 

Halaman Pengesahan 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

1.  Judul Penelitian   :  ___________________________ 

2.  Bidang Penelitian  :  Kesehatan Masyarakat/Keperawatan/Kebidanan 

3.  Ketua Peneliti   

a.  Nama Lengkap  :  ___________________________ 

b.  Alamat   : 

 1.  Rumah  :  ___________________________ 

 2.  Telepon/HP :  ___________________________ 

 3.  E-mail  :  ___________________________ 

c.  Jenis Kelamin  :  ___________________________ 

d.  NIDN   :  ___________________________ 

e.  Pangkat/Golongan :  ___________________________ 

f.  Jabatan Fungsional :  ___________________________ 

g.  Program Studi  :  Kesehatan Masyarakat/Ilmu Keperawatan/Kebidanan/ 

   Pascasarjana Kesehatan Masyarakat 

4.  Jumlah Tim Peneliti :  ______ orang 

5.  Lokasi Penelitian  :  ___________________________ 

6.  Waktu Penelitian  :  ______ bulan 

7.  Biaya   : Rp.  ________________________ 
 

 

Palembang, ____________________ 

 

Mengetahui     Peneliti, 

Ka. LPPM-PT,  
 

 

 

 

 

________________________  ____________________________ 

NIK.  __________________             NIDN.  _____________________ 
 

 

Menyetujui 

Ketua STIK Bina Husada, 

 

 

(Nama) 

NIK.______________ 

 



Lampiran 2.b 

Halaman Pengesahan 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

1.  Judul Kegiatan PkM :  ___________________________ 

2.  Bidang PkM  :  Kesehatan Masyarakat/Keperawatan/Kebidanan 

3.  Ketua Kegiatan   

a.  Nama Lengkap  :  ___________________________ 

b.  Alamat   : 

 1.  Rumah  :  ___________________________ 

 2.  Telepon/HP :  ___________________________ 

 3.  E-mail  :  ___________________________ 

c.  Jenis Kelamin  :  ___________________________ 

d.  NIDN   :  ___________________________ 

e.  Pangkat/Golongan :  ___________________________ 

f.  Jabatan Fungsional :  ___________________________ 

g.  Program Studi  :  Kesehatan Masyarakat/Ilmu Keperawatan/Kebidanan/ 

   Pascasarjana Kesehatan Masyarakat 

4.  Jumlah Tim Kegiatan PkM:  ______ orang 

5.  Lokasi PkM  :  ___________________________ 

6.  Waktu PkM  :  ______ bulan 

7.  Biaya   : Rp.  ________________________ 
 

 

Palembang, ____________________ 

 

Mengetahui     Peneliti, 

Ka. LPPM-PT,  
 

 

 

 

 

________________________  ____________________________ 

NIK .  __________________ _            NIDN.  _____________________ 
 

 

Menyetujui 

Ketua STIK Bina Husada, 

 

 

 

(Nama) 

NIK. ____________ 


