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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunia-NYA, sehingga Buku Panduan Hibah Internal Bagi Dosen di Politeknik 

Industri Furnitur Dan Pengolahan Kayu dapat tersusun. 

Buku ini merupakan pedoman bagi sivitas akademi Politeknik Industri Furnitur Dan 

Pengolahan Kayu Kendal dengan mengajukan proposal penelitian dan anggaran penelitian 

sehingga diproses sehingga mendapatkan dana dari DIPA Politeknik Industri Furnitur dan 

Pengolahan Kayu. 

Terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan saran sehingga 

penulisan buku pedoman ini dapat diselesaikan. 

Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami 

terbuka menerima kritik dan saran untuk perbaikan di kemudian hari. 

 

 

Kendal, Februari 2021 

 

 

UPPM Politeknik Industri Furnitur  

Dan Pengolahan Kayu  
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I. PENDAHULUAN 

Vokasi merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki 

keahlian terapan tertentu. Inti dari pendidikan vokasi adalah peserta didik dapat bekerja 

dengan keahlian terapan tertentu, berorientasi pada kecakapan kerja sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan lapangan. Pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Perindustrian 

dimaksudkan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai yang memiliki kompetensi yang 

sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Hal ini dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan sumber daya manusia industri sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 

3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, 

dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan 

Tridharma Perguruan Tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian 

tersebut perguruan tinggi dituntut untuk memiliki dosen yang kompeten serta mampu 

menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, mendesiminasikan hasil 

penelitian dan pada akhirnya menghasilkan berbagai proses dan produk teknologi, seni, 

dan budaya yang berujung antara lain pada Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka 

meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian 

harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan 

mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian. 

Salah satu bagian yang sangat perlu mendapat perhatian bersama adalah upaya-upaya 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dosen Politeknik di lingkungan 

Kementerian Perindustrian dari sisi kemampuan melaksanakan penelitian terapan 

khususnya penelitian yang dapat bermanfaat bagi industri dan yang dapat memperkaya 

proses pembelajaran. Dengan diadakannya Bantuan Penelitian Ilmiah ini diharapkan 

memacu semangat para dosen untuk melakukan penelitian terapan sekaligus untuk 

meningkatkan kualitas penelitian terapan. 

Seiring dengan pengalaman atau kemampuan dosen, penelitian dikelompokkan 

menjadi: 

1. Penelitian pemula/hibah internal yang didanai oleh masing-masing Politeknik di 

lingkungan Kementerian Perindustrian. 

2. Penelitian menengah yang didanai oleh BPSDMI dalam Kegiatan Sarana Penelitian 

Industri Terapan (SPIRIT). 
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3. Penelitian unggulan yang didanai oleh BPSDMI (diatur lebih lanjut dalam panduan 

penelitian unggulan). 

4. Penelitian mandiri. 

 
II. DASAR HUKUM 

a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4586); 

b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5336); 

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5492); 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

 
III. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari program penelitian di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu 

Kendal yang diatur dalam panduan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dosen 

dalam menghasilkan karya intelektual dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan 

Tinggi. 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Memecahkan masalah di dunia industri, meningkatkan efisiensi industri, dan 

menciptakan teknologi baru untuk dunia industri. 

2. Memperkaya proses pembelajaran di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan 

Kayu Kendal. 

 
IV. MANFAAT 

a. Meningkatkan kualitas dosen di lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan 

Pengolahan Kayu melalui penelitian, dalam rangka meningkatkan proses 

pembelajaran di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu; 

b. Meningkatkan akreditasi dan reputasi Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan 

Kayu melalui tulisan ilmiah dosen dalam prosiding seminar nasional dan/atau 

internasional, serta jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan/atau internasional 
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terindeks Scopus; 

c. Meningkatkan daya saing industri melalui inovasi teknologi (model dan/atau 

rancangan prototipe produk, proses, maupun peralatan) dan alternatif pemecahan 

masalah yang dihadapi. 

 

V. LINGKUP KEGIATAN  

 

a. Pengajuan proposal penelitian sesuai dengan sistematika penulisan proposal. 

b. Seleksi proposal penelitian. 

c. Pemberian Surat Keputusan (SK) Tim Peneliti oleh Direktur untuk keabsahan kegiatan 

penelitian dosen Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. 

d. Pemberian bantuan biaya penelitian bagi proposal terseleksi. 

e. Pelaksanaan penelitian  

f. Monitoring kemajuan proses penelitian. 

g. Pembuatan draf laporan akhir dan draft publikasi ilmiah untuk prosiding seminar 

nasional dan/atau internasional, atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau 

internasional terindeks Scopus, atau draf pengajuan paten. 

h. Finalisasi laporan akhir. 

 

VI. PROSEDUR KEGIATAN  

 

Prosedur kegiatan penelitian hibah internal Politeknik Industri Furnitur dan 

Pengolahan Kayu yaitu 

1. Topik penelitian relevan dengan kebutuhan industri dan sesuai dengan rencana strategis 

penelitian Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. 

2. Bersifat ilmiah untuk memecahkan masalah terapan yang berguna bagi kelompok 

industri (bukan untuk satu perusahaan). 

3. Sesuai dengan keilmuan program studi di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan 

Kayu. 

4. Tim peneliti terdiri dari minimum 2 (dua) dosen. 

5. Ketua tim pengusul adalah dosen PNS yang telah memiliki jabatan fungsional minimal 

Asisten Ahli. 

6. Tim peneliti dapat terdiri dari lebih dari 1 program studi. 

7. Melibatkan mahasiswa tingkat akhir Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. 

8. Proposal penelitian disusun sesuai format sebagaimana terlampir dan diserahkan 

dalam bentuk hardcopy rangkap 2 (dua) eksemplar ke UPPM dan dalam bentuk 

softcopy dikirim ke email uppm@poltek-furnitur.ac.id.  
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9. Anggaran yang diajukan akan dievaluasi untuk menentukan besaran biaya penelitian 

yang dibiayai. 

10. Tim peneliti mengumpulkan 3 (tiga) eksemplar proposal yang sudah direvisi 

berdasarkan masukan reviewer ke UPPM dan dalam bentuk softcopy dikirim ke email 

uppm@poltek-furnitur.ac.id. 

11. Menandatangani kontrak penelitian dengan membubuhi satu buah materai senilai Rp. 

10.000. 

12. Melaksanakan penelitian sesuai time line (terlampir)/ sejak dikeluarkan surat 

Keputusan Direktur Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. 

13. Monitoring  dilakukan  melalui  evaluasi  terhadap  kegiatan  penelitian yang sudah 

dilaksanakan. 

14. Laporan antara diserahkan dalam bentuk hard copy sebanyak 2 (dua eksemplar) ke 

UPPM dan dalam bentuk softcopy dikirim ke email uppm@poltek-furnitur.ac.id.  

15. Tim peneliti membuat publikasi ilmiah atau draf publikasi ilmiah untuk prosiding 

seminar nasional atau internasional, atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau 

internasional terindeks Scopus, atau draf pengajuan paten. 

16. Laporan akhir diserahkan dalam bentuk hard copy sebanyak 2 (dua eksemplar) ke 

UPPM dan dalam bentuk softcopy dikirim ke email uppm@poltek-furnitur.ac.id.  

17. Peneliti harus mengikuti seminar hasil penelitian dan mempresentasikannya pada 

jadwal yang sudah ditentukan oleh UPPM. 

18. Menyerahkan laporan akhir hasil penelitian yang telah direvisi berdasarkan masukan 

dari reviewer sebanyak 3 (tiga eksemplar) dan dilampirkan laporan keuangan penelitian 

pada waktu yang telah ditentukan. 

19. Ketentuan lain yang harus dilampirkan pada proposal pengajuan dan laporan akhir: 

a. Melampirkan Biodata tim peneliti (ketua dan anggota). 

b. Melampirkan rincian anggaran biaya penelitian. 
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VII. MEKANISME PENILAIAN  

Mekanisme penilaian terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: 

1. Penilaian proposal penelitian 

Penilaian proposal penelitian dilakukan terhadap proposal penelitian yang masuk 

untuk memilih proposal penelitian yang akan mendapatkan bantuan dana penelitian. 

Proposal penelitian yang terpilih akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur 

Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. 

2. Monitoring terhadap kegiatan penelitian 

Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan kegiatan penelitian yang sudah 

dilakukan oleh masing-masing peneliti. 

3. Penilaian hasil penellitian 

Penilaian hasil penelitian dilakukan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan 

melalui kegiatan presentasi oleh tim peneliti pada seminar hasil penelitian. 



 

 

VIII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN  
 

Uraian Kegiatan 
Bulan 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pengajuan proposal penelitian            

Seleksi proposal penelitian            

Penetapan proposal yang didanai            

Pemberian bantuan biaya penelitian 

bagi proposal terseleksi 

           

Proses kegiatan penelitian            

Monitoring penelitian            

Pengumpulan laporan akhir            

Seminar hasil penelitian            

Finalisasi laporan akhir            

 

IX. MEKANISME PENCAIRAN DANA  

Pencairan dana bantuan penelitian akan diberikan sesuai dengan kegiatan selama 

penelitian dengan menyertakan bukti-bukti fisik kepada panitia. Pencairan dana dilakukan 

melalui dua tahapan, yaitu: tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar 30%. Untuk pencairan 

Tahap II, pengusul harus sudah menyerahkan laporan akhir ke UPPM.  Apabila sampai 

dengan batas waktu yang telah ditetapkan, pengusul belum menyerahkan laporan akhir, 

maka dana tahap II tidak akan dicairkan dan tidak diperbolehkan mengajukan usulan 

penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti. 

 
X. SANKSI PADA KEGIATAN  

1. Bagi penerima bantuan penelitian wajib menyelesaikan penelitiannya, jika tidak 

selesai maka dana penelitian wajib dikembalikan utuh untuk disetor ke negara. 

2. Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan 

menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan 

mendapatkan sanksi sebagai berikut: 

a. Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran 

berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti. 

b. Jika peneliti tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, peneliti diwajibkan 

mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Politeknik Industri Furnitur dan 

Pengolahan Kayu dengan cara mengembalikan tunai kepada Politeknik Industri 

Furnitur dan Pengolahan Kayu, atau 
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XI. SISTEMATIKA PROPOSAL PENELITIAN 

Usulan penelitian maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, 

halaman pengesahan dan lampiran), 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: 

1. HALAMAN SAMPUL 

2. HALAMAN PENGESAHAN (format terlampir) 

3. IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (format terlampir) 

4. PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN (format terlampir) 

Pernyataan orisinilitas penelitian (bukan duplikasi) di atas materai Rp. 10.000.- 

5. DAFTAR ISI 

6. RINGKASAN 

Uraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. 

Ringkasan diketik dengan jarak baris 1 (satu) spasi. 

7. BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mencakup latar belakang permasalahan di bidang industri, penelitian sebelumnya 

yang membahas/menyelesaikan masalah seperti tersebut, perumusan masalah 

yang menunjukkan kekhasan/keunikan/keunggulan yang diusulkan. 

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

8. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Mengemukakan pustaka acuan primer yang relevan dan terkini, yang dirangkum 

menjadi state of the art dari penyelesaian masalah yang diteliti. Hasil kajian pustaka 

ini harus ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah (literature review). 

9. BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi penjelasan ringkas tetapi rinci tentang bahan, metode, rancangan 

percobaan/pengembangan dan rancangan analisis, waktu dan tempat penelitian. 

10. BAB IV LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

Pengusul wajib mengisi luaran dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi 

berupa artikel dengan menyebutkan nama jurnal. 

11. BAB V JADWAL PELAKSANAAN 

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dalam bentuk bar chart seperti pada lampiran. 

12. DAFTAR PUSTAKA 

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

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

usul penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

13. LAMPIRAN: Rekapitulasi Anggaran Penelitian dan biodata tim peneliti (ketua dan 

anggota). 
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XII. SISTEMATIKA LAPORAN ANTARA 

1. HALAMAN SAMPUL 

2. HALAMAN PENGESAHAN 

3. DAFTAR ISI 

4. ABSTRAK 

Abstrak memuat latar belakang secara ringkas, tujuan, metode, hasil serta kesimpulan 

suatu penelitian.Abstrak diketik dengan jarak baris 1 (satu) spasi. 

5. BAB I PENDAHULUAN 

Mencakup latar belakang permasalahan dibidangindustri, penelitian sebelumnya 

yang membahas/menyelesaikan masalah seperti tersebut, perumusan masalah yang 

menunjukkan kekhasan/keunikan/keunggulan yang diusulkan, tujuan dan manfaat, 

ruang lingkup penelitian, hipotesis (apabila ada). 

6. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Mengemukakan pustaka acuan primer yang relevan dan terkini, yang dirangkum 

menjadi dari penyelesaian masalah yang diteliti. Hasil kajian pustaka ini state harus 

of ditulis theart dalam bentuk tulisan ilmiah (literature review). 

7. BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi penjelasan ringkas tetapi rinci tentang bahan, metode, rancangan 

percobaan/pengembangan dan rancangan analisis, waktu dan tempat penelitian. 

 

8. BAB IV PROGRES PENELITIAN 

Berisi data/model/rancangan hasil penelitian yang telah diperoleh, masalah (apabila 

ada), pembahasan atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan sementara.
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XIII. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PENELITIAN 

1. HALAMAN SAMPUL 

2. HALAMAN PENGESAHAN 

3. IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (format terlampir) 

4. DAFTAR ISI 

5. ABSTRAK 

Abstrak memuat latar belakang secara ringkas, tujuan, metode, hasil serta kesimpulan 

suatu penelitian.Abstrak diketik dengan jarak baris 1 (satu) spasi. 

BAB I PENDAHULUAN 

Mencakup latar belakang permasalahan dibidangindustri, penelitian sebelumnya 

yang membahas/menyelesaikan masalah seperti tersebut, perumusan masalah yang 

menunjukkan kekhasan/keunikan/keunggulan yang diusulkan, tujuan dan manfaat, 

ruang lingkup penelitian, hipotesis (apabila ada). 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Mengemukakan pustaka acuan primer yang relevan dan terkini, yang dirangkum 

menjadi dari penyelesaian masalah yang diteliti. Hasil kajian pustaka ini state harus 

of ditulis theart dalam bentuk tulisan ilmiah (literature review). 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi penjelasan ringkas tetapi rinci tentang bahan, metode, rancangan 

percobaan/pengembangan dan rancangan analisis, waktu dan tempat penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memuat data/fakta/model/rancangan yang diperoleh dari penelitian. Data 

fakta/model/rancangan penting yang tidak dapat dinarasikan dengan jelas dapat 

disajikan dalam bentuk tabel, gambar ataupun ilustrasi lain. Pembahasan merupakan 

ulasan tentang hasil, menjelaskan makna hasil penelitian, kesesuaian dengan hasil 

atau penelitian terdahulu dan peran hasil tersebut terhadap pemecahan masalah yang 

disebutkan dalam pendahuluan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Ditulis dengan ringkas hasil – hasil yang didapat dan saran serta rekomendasi untuk 

penelitian/pengembangan selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, 

tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam laporan 

penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

LAMPIRAN: Jurnal yang telah terpublish/ artikel/jurnal (format terlampir), 

Rekapitulasi Anggaran Penelitian, pertanggung jawaban (kuitansi) dan biodata tim 

peneliti (ketua dan anggota). 
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Lampiran 1. Cover Proposal Hibah Penelitian 
 

(Sampul muka putih dan diberi mika transparan dengan ukuran kertas A-4) 

 

PROPOSAL HIBAH PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JUDUL PENELITIAN 

 

 

 
TIM PENGUSUL 

(Nama Ketua dan Anggota Tim, Lengkap dengan Gelar, dan NIDN) 

 

 

 

 

 

 
POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU KENDAL 

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI 

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI 

 

 

TAHUN 
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Lampiran 2 Cover Laporan Hibah Antara  
 

(Sampul muka putih dan diberi mika transparan dengan ukuran kertas A-4) 

 

LAPORAN HIBAH ANTARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JUDUL PENELITIAN 

 

 

 
TIM PENGUSUL 

(Nama Ketua dan Anggota Tim, Lengkap dengan Gelar, dan NIDN) 

 

 

 

 

 

 
POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU KENDAL 

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI 

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI 

 

 

TAHUN 
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Lampiran 3 Cover Laporan Hibah Hasil Penelitian 
 

(Sampul muka putih dan diberi mika transparan dengan ukuran kertas A-4) 

 

LAPORAN HIBAH PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JUDUL PENELITIAN 

 

 

 
TIM PENGUSUL 

(Nama Ketua dan Anggota Tim, Lengkap dengan Gelar, dan NIDN) 

 

 

 

 

 

 
POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU KENDAL 

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI 

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI 

 

 

TAHUN 
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Lampiran 4 Pernyataan Orisinilitas 

 
 

SURAT PERNYATAAN 

 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 
 

Nama : 

NIP : 

Pangkat/ Golongan : 

Jabatan Fungsional : 

 
 

Dengan ini  menyatakan  bahwa penelitian saya  dengan  judul: ” .......................................... ” 

yang diusulkan dalam ............................................ Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan 

Kayu Kendal untuk tahun anggaran 20. .... bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh 

lembaga/sumber dana lain. 

 
 

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 

seluruh biaya penelitian yang sudah diterima. 

 
Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

 

 

 

 

 

 
Kendal, ............................, 20.......... 

Ketua Peneliti, 

 

 

 

 

 

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

NIP.................................................. 
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Lampiran 5 Format Halaman Pengesahan Penelitian 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

Judul Penelitian : 

 
Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap : 

b. NIDN : 

c. Jabatan Fungsional : 

d. Program Studi : 

e. Nomor HP : 

f. Alamat surel (e-mail) : 

Anggota Peneliti (1) 

a. Nama Lengkap : 

b. NIDN : 

c. Program Studi : 

Anggota Peneliti (2) 
a. Nama Lengkap 
b. NIDN 

c. Program Studi 

: 
: 

: 

 

Industri Mitra 

a. Nama Institusi Mitra 

b. Alamat 

c. Penanggung Jawab 

 

Lama Penelitian 

Biaya Penelitian 

- Diusulkan ke Politeknik 

- Dana Institusi Lain 

- Tempat Penelitian 

 

: 

:  

: 

 

: ............bulan ( ..............s/d ,,,,,,,,,,,,,,,) 

 

: Rp .............. 

: Rp ................ 

: 

 

 
Mengetahui, 

  
Kendal, …………………… 

Ketua Peneliti, 

Ketua UPPM,   

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 
(Nama Lengkap) 

NIP. 

 
Menyetujui,  

Direktur, 

 

 

 
(Dra. Tri Ernawati, M.Si.) 

NIP. 195804211991032001 
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Lampiran 6 Identitas Dan Uraian Umum 

 

1. Judul Penelitian  :  

2. Tim Peneliti  : 

 

No Nama  Jabatan Bidang 

Keahlian 

Instansi Asal Alokasi 

Waktu 

(jam/minggu) 

1  Ketua    

2  Anggota 1    

3      

 

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): 

4. Masa Pelaksanaan : 

5. Usulan Biaya Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu: Rp. 

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan) : 

7. Instansi lain/ mitra yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya): 

8. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, atau antisipasi 

yang dikontribusikan pada bidang ilmu): 

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan 

pada gagasan fundamental dan orisinal yang mendukung pengembangan iptek) 

10. Rencana luaran berupa jurnal, seminar, Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau 

luaran lainnya yang ditargetkan (Tulis nama jurnal/ seminar, tahun rencana perolehan 

atau penyelesaiannya):  
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Lampiran 7. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

 

 

No Jenis 

Kegiatan 

Bulan 

Maret        

1 ...........         

2          

3          
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Lampiran 7. Rekapitulasi Anggaran Penelitian 

Rincian anggaran penelitian dibuat untuk selama pelaksanaan penelitian 

 

 

REKAPITULASI ANGGARAN PENELITIAN 

 

 “Judul Penelitian”  

“Ketua Tim Peneliti” 

“Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal” 

 

 
MAK Uraian Volume Harga 

Satuan 

Jumlah 

521219 Belanja Barang Non 

Operasional lainnya: 
   

Penggandaan    
Dokumentasi    
Bahan Penelitian    
Belanja Perjalanan Biasa:    

Total  
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Lampiran 8 Biodata Tim Penelitian 

 
 

Judul Penelitian : ......................................................................................................... 

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

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

 
 

Ketua Peneliti 

a.   Nama Lengkap : ......................................................................................................... 

b.  NIP : ......................................................................................................... 

c.   Unit Pendidikan : ......................................................................................................... 

d.  HP : ......................................................................................................... 

 
 

Anggota Peneliti 

a.   Nama Lengkap : ......................................................................................................... 

b.  NIP : ......................................................................................................... 

c.   Unit Pendidikan : ......................................................................................................... 

d.  HP : ......................................................................................................... 

 
 

Mahasiswa 

a.   Nama Lengkap : ......................................................................................................... 

b.  NIM : ......................................................................................................... 



 

 

Lampiran 9 Tata Cara Penulisan Artikel/Jurnal 

 
A. Pedoman Umum 

a. Artikel merupakan ringkasan hasil penelitian dari Hibah Politeknik. 

b. Artikel sudah ditulis dalam bentuk format PDF yang sudah jadi dan siap cetak sesuai 

dengan template yang disediakan. 

c. Ukuran file PDF naskah maksimal 5MB. 

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

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

e. Naskah dalam format pdf diunggah ke email: uppm@poltek-furnitur.ac.id. 

f. Seting halaman adalah 2 kolom dengan equal with coloumn dan jarak antar kolom 5 

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

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

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

 
B. Sistematika Penulisan 

a. Bagian Awal 

Judul, Nama, Penulis, Abstraksi 

b. Bagian Utama 

Pendahuluan, Kajian Literatur, dan Pengembangan Hipotesis (jika ada), Metode 

Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran (jika ada). 

c. Bagian Akhir 

Keterangan Simbol (jika ada) dan Daftar Pustaka 

1. Judul dan Nama Penulis 

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

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

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

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

penulis pertama diikuti oleh penulis kedua, ketiga dan seterusnya. 

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

nama penulis dengan huruf Times New Roman font 10. 
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2. Abstrak 

a. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, berisi tentang inti permasalahan/latar 

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

Kata abstract dicetak tebal (bold). 

b. Jumlah kata dalam abstrak tidak lebih dari 250 kata dan diketik 1 spasi. 

c. Jenis huruf abstrak adalah Times New Roman font 11, disajikan dengan rata kiri dan 

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

awal kalimat. 

d. Abstrak dilengkapi dengan Keywords yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti 

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

3. Aturan Umum dan Penulisan Naskah 

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

(bold). 

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

diberi spasi. 

c. Kata asing ditulis dengan huruf miring. 

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

yang kurang dari sepuluh harus dieja. 

e. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas, dan diberi nomor urut. 

4. Referensi 

Penulisan pustaka menggunakan sistem Harvard Referencing Standard. Semua yang 

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

sangat diutamakan. 

a. Buku 

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

Judul Buku cetak miring. Edisi, Penerbit. Tempat 

Publikasi. Contoh: 

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

10. McGraw-Hill. New York-USA. 

b. Artikel Jurnal 

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

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

Halaman. 
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Contoh: 

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

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

c. Prosiding Seminar/Konferensi 

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

Judul artikel. Nama Konferensi. Tanggal, Bulan dan Tahun, Kota, Negara. 

Halaman. 

Contoh: 

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

Proceeding on Tenth International Conference on Wirt-schafts Informatik. 

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

d. Tesis atau Disertasi 

Penulis (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul. Skripsi, 

Tesis, atau Disertasi. Universitas. 

Contoh: 

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

Timur. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Joyonegoro, Surabaya. 

e. SumberRujukandariWebsite 

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

Diakses. 

Contoh: 

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

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

Diakses tanggal 18 Juni 2013. 

5. Aturan Tambahan 

a. Penulisan Rumus 

Rumus matematika ditulis secara jelas dengan Microsoft Equation atau aplikasi lain 

yang sejenis. 

b. Penulisan Tabel 

Tabel diberi nomor sesuai urutan penyajian (Tabel 1, Tabel 2, dst…) tanpa garis 

batas kanan atau kiri. Judul tabel ditulis di bagian atas tabel dengan posisi rata 

tengah. 

c. Penulisan Gambar 

Gambar diberi nomor sesuai urutan penyajian (Gambar 1, Gambar 2, dst…). Judul 

gambar ditulis di bagian bawah gambar dengan posisi rata tengah. 

http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2013/1081/ifdp1081.pdf
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Lampiran 10  Template Artikel/Jurnal 

 
JUDUL DITULIS DENGAN FONT TIMES NEW ROMAN 12 CETAK TEBAL 

(MAKSIMUM 12 KATA) 

 

Penulis 11), Penulis 22), dst… 

[Font Times New Roman 10, Cetak Tebal, dan Nama Tidak boleh Disingkat] 
1Nama Fakultas, Nama Perguruan Tinggi (Penulis 1) 

e-mail: penulis1@abc.ac.id 
2Nama Fakultas, Nama Perguruan Tinggi (Penulis 2) 

e-mail: penulis2@cde.ac.id 

 

Abstract [Time New Roman 11, Cetak Tebal dan Miring] 

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

metoda/pendekatan dan hasil penelitian. Abstract ditulis dalam satu alenia, tidakl ebih dari 200 

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

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

11, Spasi Tunggal, dan Cetak Miring] 
 

2. PENDAHULUAN [Times New 

Roman 11 dan Cetak Tebal] 

Pendahuluan mencakup latar belakang 

atas suatau permasalahan serta urgensi 

dan rasionalisasi kegiatan (penelan atau 

pengabdian).Tujuan  kegiatan   dan 

pemecahan masalah disajikan dalam 

bagian ini. Tinjauan  pustaka  yang 

relevan dan pengembangan hipotesis 

(jika ada ) dimasukkan dalam bagian ini. 

[Times New Roman 11 normal]. 

3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menjelaskan 

rancangan kegiatan,ruang lingkup atau 

objek, bahan da alat utama , tempat 

teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel penelitian, dan 

teknik analisis.[Times New Roman 11 

normal]. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. 

Hasil penelitian dapat dilengkapi 

dengan tabel, grafik (gambar), dan atau 

bagan. Bagian pembahasann 

memaparkann hasiln pengolahan data, 

menginterprestasikan penemuan secara 

logis, mengaitkan dengan sumber 

rujukan yang relevan [Times New 

Roman 11 normal]. 

5. KESIMPULAN 

Kesimpulan bersisi rangkuman singkat 

atas hasil penelitian dan 

pembahasan.[Times New Roman 11 

normal]. 

6. REFERENSI 

Penulisan naskah dan sitasi yang diacu 

dalam naskah ini disarankan 

menggunakan aplikasi referensi 

(reference manager ) seperti Mendeley, 

zotero, Reffwork, Endnote dan lain- 

lain. [Times New Roman 11 normal].

mailto:penulis1@abc.ac.id
mailto:penulis2@cde.ac.id
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KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI  

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA INDUSTRI 

POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR 

DAN PENGOLAHAN KAYU - KENDAL 

NOMOR DOKUMEN : SOP/PPM/1 

STATUS REVISI : 01 

TANGGAL PEMBUATAN :  Maret 2019 

SOP PENELITIAN HIBAH INTERNAL 
TANGGAL REVISI :  Juli 2019 

TANGGAL EFEKTIF :  5 Juli 2019 

 

No Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Ket 

Dosen 

Peneliti 

UPPM Reviewer Persyaratan/ 

Perlengkapan 

Waktu Output 

1 UPPM membuat rencana jadwal kegiatan 

penelitian dosen 

   - 1 hari Jadwal kegiatan 

penelitian 

 

2 Dosen peneliti membentuk Tim peneliti kemudian 

menyerahkan proposal penelitian 

   Proposal penelitian 

(2 eksemplar) 

30 hari Tanda terima 

Proposal penelitian 

 

3 UPPM mencatat Proposal penelitian dosen yang 

masuk, kemudian diserahkan ke Reviewer untuk 

dilakukan penilaian/seleksi  

   Form Penilaian 

Proposal 

7 hari Hasil penilaian 

Proposal 

 

4 UPPM merekapitulasi hasil penilaian proposal    Hasil Penilaian 

Proposal 

1 hari Hasil Penilaian 

Proposal 

 

5 Tim peneliti mengumpulkan kembali proposal 

penelitian yang sudah direvisi sesuai dengan 

penilaian kepada UPPM 

   3 eksemplar 

Proposal penelitian 

revisi 

7 hari Tanda terima 

Proposal penelitian 

revisi 

 

6 Penetapan proposal yang didanai, Ketua 

Peneliti bersama dengan Kepala UPPM 

melakukan Penandatanganan Kontrak Penelitian 

bermaterai dan pencairan dana hibah tahap 1 

   Draft kontrak 

penelitian, Tanda 

terima dana hibah 

tahap 1 

1 hari SK Direktur tentang 

Tim Peneliti,Kontrak 

penelitian, tanda 

terima dana hibah 

tahap 1 

 

7 Pelaksanaan penelitian oleh Tim peneliti dengan 

dipantau oleh UPPM 

   - 100 hari Form pemantauan 

penelitian, Laporan 

antara 
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8 Tim Peneliti menyerahkan Laporan akhir 

penelitian kepada UPPM 

   Laporan akhir 

penelitian (2 

eksemplar) 

14 hari Tanda terima laporan 

akhir penelitian 

 

9.  Seminar hasil penelitian 

 

 

   Presentasi laporan 

akhir 

1 hari Hasil penilaian 

laporan hasil 

 

10. Penyerahan laporan hasil penelitian yang telah 

direvisi berdasarkan masukan dari reviewer 

   - 14 hari Laporan akhir  

11.  Pencairan dana hibah tahap 2 

 

   - 1 hari Tanda terima dana 

hibah tahap 2 

 

Jumlah 177 hari   

 


