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BAB I 

PROGRAM PENELITIAN DOSEN INTERNAL 

 

1.1   Pendahuluan 

Program  Penelitian Dosen Internal  merupakan kegiatan yang mengacu pada rencana 

strategis (Renstra) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Muhammadiyah Klaten. Program ini sebagai implementasi dari skim Penelitian Dosen 

Pemula (PDP) Kemenristek Dikti bagi perguruan tinggi dengan Klaster Madya. 

Seiring dengan naiknya cluster penelitian LPPM  dari Binaan ke Madya, untuk memberi 

kesempatan kepada para dosen yang belum memenuhi persyaratan maka  dibuat program 

penelitian dengan biaya internal. Penelitian ini dimaksudkan  sebagai  kegiatan  dalam rangka 

membina dan mengarahkan para dosen untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

melaksanakan penelitian dan menjadi  sarana  latihan  bagi  dosen  untuk mempublikasikan hasil 

penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik lokal, nasional maupun international. Setelah penelitian 

selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi 

ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih 

kompetitif maupun dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. 

 

1.2   Tujuan 

Tujuan dari Program Penelitian Dosen Internal ini adalah: 

a. Untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti dosen; 

b.  Menjadi sarana latihan bagi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah 

baik nasional maupun international 

c.  Menginisiasi peta jalan penelitiannya (roadmap). 

 

1.3   Luaran Penelitian 

Luaran wajib dari Program  Penelitian Dosen Internal dapat berupa publikasi ilmiah dalam jurnal 

ilmiah baik lokal, nasional maupun international atau berupa: 

a.  Journal atau prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala nasional maupun 

international 

b.  Pengayaan bahan ajar 

 

1.4   Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria  dan  persyaratan  umum  pengusulan  Program  Penelitian Dosen Internal dijabarkan  

sebagai berikut: 

a. Pengusul belum pernah mendapatkan dana penelitian dengan judul/topik yang sama pada tahun 

sebelumnya. 

b. Ketua pengusul adalah dosen tetap dengan pendidikan minimal S-2 dan jabatan fungsional 

asisten ahli 
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c. Anggota pengusul adalah dosen tetap dengan pendidikan minimal S-2 dan minimal belum 

memiliki jabatan fungsional   

d. Ketua peneliti dan anggota peneliti tidak sedang menjalani tugas belajar 

e. Anggota Peneliti berjumlah 1-2 orang  dan melibatkan 2-4 mahasiswa,  

f. Dalam tahun yang sama, peneliti hanya boleh mengusulkan satu proposal penelitian sebagai 

ketua dan satu proposal sebagai anggota peneliti, 

g. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh DRPM, 

h. Jangka  waktu  penelitian  adalah satu  tahun  dengan  biaya  penelitian  antara Rp. 2.500.000 

sd  Rp. 7.500.000/judul/tahun 

i. Proposal penelitian di kumpulkan ke LPPM setelah mendapat pengesahan dari ketua Prodi. 

 

1.5   Sistematika Usulan Penelitian 

 Usulan  Program  Penelitian Dosen Internal maksimum  berjumlah  20  halaman, yang 

ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan 

satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL  

PENGESAHAN  

DAFTAR ISI 

RINGKASAN (maksimum satu halaman) 

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

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

dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam 

mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan  hal-

hal yang melandasi atau argumentasi  yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk 

dilaksanakan. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan 

dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau  dugaan  yang  akan  

dibuktikan.  Dalam  perumusan  masalah  dapat  dijelaskan  definisi, asumsi, dan lingkup yang 

menjadi batasan penelitian. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan  penelitian  secara  ringkas  

dan  target  luaran  yang  ingin  dicapai.  Pada  bab  ini  juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan 

serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan 

yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari 

acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustakayang  digunakan sebaiknya 

mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang 

relevan. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

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

lokasi penelitian, perubah yang diamati/diukur,  model yang digunakan, rancangan  penelitian, serta  

teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu 

dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta 

penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian. 

 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

4.1 Anggaran Biaya 

Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas  

 

Tabel1.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Dosen yang Diajukan 

No JenisPengeluaran Biaya (Rp) 

1 Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, pengumpul data, 
pengolah data, penganalisis data, honor operator, dan honor pembuat 
system (maksimum 30% ) 

 

2 Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, foto copy, surat menyurat, 
Penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa, 
internet,  bahan laboratorium, langganan jurnal(maksimum 60%) 

 

3 Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, seminar/workshop  
Biaya akomodasi-konsumsi,perdiem/lumpsum,transport 
(maksimum 40%) 

 

4 Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, kendaraan, kebun 
percobaan, peralatan penunjang penelitian lainnya (maksimum 40%) 

 

Jumlah  

 

4.2 Jadwal  Penelitian 

 Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1 tahun dalam bentuk 

diagram batang (bar chart). 

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB 6. KESIMPULAN  

Daftar Pustaka 

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

pengarang,  tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal  

dari  jurnal  ilmiah,  perlu  juga  mencantumkan  nama  jurnal,  volume  dan  nomor penerbitan, 

serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang disitasi dalam usulan penelitian 

yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian  

Lampiran 2. Biodata ketua dan anggota tim pengusul  



 

 

 

 

 

LPPM STIKES Muhammadiyah Klaten 2019 Page 4 
 

1.7   Seleksi Proposal 

Seleksi  dan evaluasi  proposal  Penelitian  Dosen  Internal  dilakukan  dalam  bentuk Evaluasi 

Dokumen  oleh reviewer internal dan eksternal.  Komponen  penilaian  Evaluasi  Dokumen  proposal  

secara  daring menggunakan Borang sebagaimana di bawah ini :  

 

No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai 

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

25 

  

2 Peluang luaran penelitian: 
a. Publikasi ilmiah 
b. Pengembangan iptek-sosbud  
c. Pengayaan bahan ajar 

25 

  

3 Metode penelitian 
a. Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan 25 

  

4 Tinjauan pustaka: 
a. Relevansi 
b. Kemutakhiran 
c. Penyusunan daftar pustaka 

15 

  

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

10 

  

Jumlah 100   

 

1.8   Pelaksanaan dan Pelaporan 

Pelaksanan kegiatan penelitian dapat dilakukan mulai adanya surat perjanjian kerja/ kontrak. 

Selanjutnya peneliti membuat laporan kemajuan 70% sebagai bahan evaluasi dan monitoring. 

Penyampaian laporan akhir penelitian merupakan bukti pelaksanaan dan penggunaan keuangan 

100%, dengan pencapaian luaran seperti dijanjikan dalam proposal, yaitu hasil publikasi/artikel.  
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BAB II 

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

2.1   Pendahuluan 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mencoba  menerapkan  paradigma  baru  dalam  

kegiatan Pengabdian  Kepada  Masyarakat (PKM)  yang  bersifat  problem  solving,  komprehensif, 

bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran yang komplek. Khalayak sasaran  

program  pengabdian ini adalah pengusaha mikro / jasa  layanan , (prioritas mitra baik produksi maupun 

manajemen) atau lembaga / kelompok masyarakat (prioritas mitra dalam segi sosial, budaya, 

keagamaan, kesehatan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat). Jika  bermitra  dengan  

masyarakat  produktif  secara ekonomi, diperlukan dua pengusaha mikro dengan komoditas sejenis 

atau yang  saling menunjang   satu  sama    Mitra  kelompok perajin,  nelayan,  petani,  peternak, yang  

setiap  anggotanya  memiliki  karakter produktif  secara  ekonomis,  jumlah  yang  diperlukan  dalam  

program  PKM  cukup  dua atau  sebanyak-banyaknya  tiga  orang.  Jumlah  mitra  ini  ditetapkan  

dengan mempertimbangkan efisiensi dan intensitas pelaksanaan program. Apabila sarasarnnya 

kelompok masyarakat  yang  tidak  produktif  secara  ekonomi  seperti  sekolah  (jumlah mitranya  

minimum  dua  sekolah),  kelompok  karang  taruna,  kelompok  ibu -ibu  rumah tangga,  kelompok 

anak-anak  jalanan,  diperlukan  minimum  tiga  kader  per  kelompok. Dalam beberapa kasus mungkin 

diperlukan mitra dalam wujud dua RT, dua dusun atau dua desa, dua Puskesmas/Posyandu, dua 

Polsek, dua Kantor Camat , kantor Desa  atau Kelurahan dan lain sebagainya. 

 

2.2. Tujuan 

Tujuan program program Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah: 

a. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara  ekonomi dan 

membantu  menciptakan  ketentraman,  dan  kenyamanan  dalam  kehidupan bermasyarakat;  

b. Meningkatkan  keterampilan  berpikir,  membaca  dan  menulis  atau keterampilan lain yang 

dibutuhkan (softskill dan hardskill) 

 

2.3. Luaran 

Luaran wajib program Pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah : 

a. Satu artikel  ilmiah yang  dipublikasikan melalui Jurnal  ber ISSN atau prosiding dari seminar 

nasional;  publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT; 

b. Peningkatan daya  saing  (peningkatan  kualitas,  kuantitas,  IT, Manajemen) 

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

pendidikan, kesehatan) 

Luaran tambahan program ini berupa metode atau sistem; produk, HKI,  buku ber ISBN dan Publikasi 

Internasional. 

 

 

 

2.4. Kriteria dan Pengusulan 
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Kriteria dan persyaratan umum pengusulan program Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai 

berikut. 

a. Pengusul  dengan  kompetensi  multidisiplin  sesuai  dengan  bidang  yang diusulkan (minimal dua 

kompetensi), dan dimungkinkan untuk berkolaborasi antar prodi atau perguruan tinggi lain bila 

dosen dengan kompetensi yang diperlukan tidak ada  

b. Program  PKM  adalah  program  mono  tahun  dengan  jangka  waktu  kegiatan maksimal 1 tahun. 

c. Jumlah tim pelaksana maksimum anggota 1-2 orang dan melibatkan 2-4 mahasiswa 

d. Dana yang disediakan untuk PKM antara 1.500.000, - Rp 7.500.000,- sesuai bentuk kegiatannya 

yaitu dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi atau advokasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat  

e. Tiap  pengusul  mempunyai  satu  kesempatan  sebagai  ketua  dan  satu kesempatan  sebagai  

anggota  pada  skim  PKM yang  berbeda  dalam tahun  yang sama. 

f. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat di kumpulkan ke LPPM setelah mendapat pengesahan dari 

ketua Prodi. 

 

2.4. Sistematika Usulan 

Usulan  Program  Kepada  Masyarakat  (PKM)  maksimum  berjumlah  20  halaman yang   ditulis 

menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4 serta 

mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL  

HALAMAN PENGESAHAN   

DAFTAR ISI 

RINGKASAN PROPOSAL  

BAB I PENDAHULUAN  

1. Analisis Situasi 

Bagian pendahuluan tidak lebih dari 1000 kata yang berisi uraian analisis situasi fokus dan kondisi   

terkini   mitra dengan mengacu pada bidang roadmap penelitian dosen. Deskripsi lengkap bagian 

pendahuluan pada masing- masing skema pengabdian kepada masyarakat meliputi skema untuk 

pengabdian kepada pengusaha mikro/ jasa layanan  dan skema untuk pengabdian kepada lembaga/ 

kelompok masyarakat. 

2. Tujuan 

Pada bagian ini tidak lebih dari 1000 kata juga perlu dijelaskan tujuan pengabdian secara ringkas dan 

target luaran yang ingin dicapai.  

3. Permasalahan Mitra 

a. Permasalahan : Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasalahan mitra yang 

mencakup hal-hal berikut ini. 

1) Untuk Pengusaha Mikro/Jasa  Layanan: penentuan  permasalahan prioritas mitra baik 

produksi maupun manajemen yang telah disepakati bersama mitra. 

2) Untuk Lembaga/Kelompok Masyarakat: nyatakan persoalan prioritas mitra dalam segi 

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

b. Tuliskan  secara  jelas  justifikasi  pengusul  bersama  mitra  dalam  menentukan persoalan   

prioritas   yang   disepakati   untuk   diselesaikan   selama   pelaksanaan program PKM. 
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c. Usahakan  permasalahan    prioritas  bersifat  spesifik,  konkret  serta  benar -benar sesuai 

dengan kebutuhan mitra. 

 

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN 

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Deskripsi lengkap bagian solusi 

permasalahan untuk skema pengabdian kepada masyarakat. 

1. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi  mitra  

secara  sistematis  sesuai  dengan  prioritas  permasalahan.  Solusi harus terkait betul dengan 

permasalahan prioritas mitra. 

2. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik dalam segi 

produksi maupun manajemen usaha (untuk mitra ekonomi produktif/mengarah ke ekonomi produktif) 

atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan  yang  dihadapi  mitra dari  kelompok  

masyarakat  non ekonomi/umum. 

3. Setiap  solusi  mempunyai  luaran  tersendiri  dan  sedapat  mungkin  terukur  atau dapat 

dikuantitatifkan. 

4. Buatlah rencana capaian luaran sesuai dengan luaran yang ditargetkan 

 

BAB III  METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah 

dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan  mitra.  Metode     

pelaksanaan     kegiatan     menjelaskan     tahapan     atau langkah-langkah    dalam melaksanakan 

solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini: 

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

pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan atau langkah –langkah dalam melaksanakan solusi 

dari permasalahan mitra seperti : 

a. Permasalahan dalam bidang produksi. 

b. Permasalahan dalam bidang manajemen. 

c. Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain. 

2. Untuk  Lembaga/Kelompok  Masyarakat,  nyatakan  tahapan  atau  langkah-langkah yang ditempuh 

guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi 

tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi segi teknis, sosial, budaya, keagamaan, mutu 

layanan atau kehidupan bermasyarakat. 

3. Uraikan    bagaimana    langkah    evaluasi    pelaksanaan    program    dan    keberlanjutan program 

di lapangan setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai dilaksanakan. 

BAB IV  BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN 

4.1 Anggaran Biaya 

a. Honorarium 
Honor  

Honor/Jam 
Waktu 

(jam/minggu) 
 

Minggu 
 

Nilai Honor 
 Non Dosen     
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Sub Total  

b. Peralatan penunjang 

 
Material 

Justifikasi 
Pemakaian 

 
Kuantitas 

Harga Satuan 
(Rp) 

 
Keterangan 

Peralatan Penunjang 1     

Peralatan Penunjang 2     

Peralatan Penunjang 3     

Sub Total  

c. Bahan Habis Pakai 

 
Material 

Justifikasi 
Pemakaian 

 
Kuantitas 

Harga Satuan 
(Rp) 

 
Keterangan 

Material 1     

Material 2     

Material 3     

Sub Total  

d. Perjalanan 

 
Material 

Justifikasi 
Perjalanan 

 
Kuantitas 

Harga Satuan 
(Rp) 

 
Keterangan 

Perjalanan ke     

Perjalanan ke     

Perjalanan ke     

Sub Total  

e. Lain-lain 

 
Material 

Justifikasi 
Perjalanan 

 
Kuantitas 

Harga Satuan 
(Rp) 

 
Keterangan 

Sebutkan     

Sebutkan     

Sebutkan     

Sub Total  

TOTAL KESELURUHAN  

 

4.2. Jadwal 

No. Jenis 
Kegiatan 

Tahun  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1            

2            

3            

4            

 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB V  KESIMPULAN 

 

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

pengarang,  tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal  dari  

jurnal  ilmiah,  perlu  juga  mencantumkan  nama  jurnal,  volume  dan  nomor penerbitan, serta halaman 

dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang disitasi dalam usulan proposal yang dicantumkan 

dalam Daftar Pustaka. 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian  

Lampiran 2. Biodata ketua dan anggota tim pengusul  

 

1.7   Seleksi Proposal 

Seleksi  dan evaluasi  proposal  Pengabdian Kepada Masyarakat  dilakukan  dalam  bentuk Evaluasi 

Dokumen  oleh reviewer internal dan eksternal. 

 

1.8   Pelaksanaan dan Pelaporan 

Pelaksanan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan mulai adanya surat perjanjian 

Selanjutnya pengusul membuat laporan kemajuan 70% sebagai bahan evaluasi dan monitoring. 

Penyampaian laporan akhir penelitian merupakan bukti pelaksanaan dan penggunaan keuangan 100%, 

dengan pencapaian luaran seperti dijanjikan dalam proposal, yaitu hasil publikasi/artikel.  
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Lampiran : Halaman Sampul (Warna Hijau) 
 
 
 
 
 
 

 
PROPOSAL PENELITIAN DOSEN / PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
 
 

Logo STIKES 
 
 
 
 
 
 

JUDULPENELITIAN / PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
 
 
 
 
 
 

TIM PENGUSUL 
 
 

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

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  

MUHAMMADIYAH KLATEN 
(Tahun) 
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Lampiran : Halaman Pengesahan  

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN DOSEN  

 

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

Bidang Ilmu    :……………..…..…..……………………..…………… 

Ketua Pelaksana 

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

b. NPP dan NIDN    :…………………………………………….………….. 

c. Pangkat dan Jabatan :…………………………………………….………….. 

d. Program Studi       :………………………………………………………… 

Anggota Peneliti  

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

b.  NPP dan NIDN             :……………………………………………………….... 

c.  Pangkat dan Jabatan :.............................…………………………………….... 

d.  Program Studi  : …………………………………………………………  

Anggota Peneliti  

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

b.  NPP dan NIDN             :……………………………………………………….... 

c.  Pangkat dan Jabatan :.............................…………………………………….... 

d.  Program Studi  : …………………………………………………………  

Mahasiswa yang terlibat : ……… orang 

Biaya yang diusulkan      :..………………………………………………... 
Sumber Biaya                  : STIKES Muhammadiyah Klaten 
 

 

 

Mengetahui, 

 

Klaten,…………………….2019

    Ka. Bagian PPM       Ketua Peneliti,  

 

     

  

(Endang Wahyuningsih, S.SiT., M.Kes)                                                 (NamaLengkap)  

        NPP. 129. 106           NPP. 

 

Menyetujui, 

Ketua STIKES Muhammamdiyah Klaten 

 

 

(Sri Sat Titi H, S.Kep., Ns., M.Kep) 

                                                              NPP. 129.105
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HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

Judul PKM         :…………………………………………………………  

Bidang Ilmu    :……………/…..…..……………………..…………… 

Ketua Peneliti 

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

b.  NPP dan NIDN    :…………………………………………….………….. 

c.  Pangkat dan Jabatan :…………………………………………….………….. 

d.  Program Studi       :………………………………………………………… 

Anggota Peneliti  

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

b.  NPP dan NIDN               :……………………………………………………….... 

c.   Pangkat dan Jabatan :……………………………………………………….... 

d.  Program Studi  : …………………………………………………………  

Mahasiswa yang terlibat : ……… orang 

Lokasi Kegiatan/Mitra : ………………………………………………………… 

Biaya yang diusulkan      :..……………………………………………………… 
Sumber Biaya                  : STIKES Muhammadiyah Klaten 

 

 

 

          Mengetahui, 

 

Klaten,…………………….2019

    Ka. Bagian PPM       Ketua Peneliti,  

 

     

  

(Endang Wahyuningsih, S.SiT., M.Kes)                                                 (NamaLengkap)  

        NPP. 129. 106           NPP. 

 

Menyetujui, 

Ketua STIKES Muhammamdiyah Klaten 

 

 

(Sri Sat Titi H, S.Kep., Ns., M.Kep) 

                                                              NPP. 129.105
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