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KEPALA LP3M UNIVERSITAS NURUL JADID
Menimbang:
a. Bahwa dalam rangka menuju perguruan tinggi yang bertaraf unggul di tingkat
nasional pada tahun 2024 dibutuhkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan KKN
sebagai kewajiban akademik mahasiswa Universitas Nurul Jadid;
b. Bahwa untuk memenuhi Renstra Penelitian dan Pengabdian UNUJA yang sesuai
dengan Kebijakan Merdeka Belajar Kemendikbud RI, maka dibutuhkan kebijakan
KKN yang sesuai dengan arahan Kemendikbud RI;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) di atas, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid tentang Petunjuk Teknis KKN Berbasis
Luaran Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi Ilmiah Kolaborasi Dosen-Mahasiswa.
Mengingat:
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
g. Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Bidang Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Tahun 2018-2020;
h. Rencana Strategis Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid Tahun 2018-2022.
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: KEPUTUSAN KEPALA LP3M UNIVERSITAS NURUL JADID TENTANG
KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS NURUL JADID TAHUN 2021
: Kebijakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNUJA dengan skema reorientasi
KKN berbasis luaran penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah
kolaborasi dosen-mahasiswa Universitas Nurul Jadid sepanjang Januari
s.d. September 2021.
: Kewajiban kelompok kolaboratif dosen-mahasiswa menyetorkan 4 luaran
wajib dan beberapa luaran tambahan:
a. Artikel penelitian yang sudah terbit pada jurnal minimal ber-ISSN
kolaborasi dosen dan minimal 2 mahasiswa bimbingannya (wajib)
b. Artikel pengabdian yang sudah terbit pada jurnal minimal ber-ISSN
kolaborasi dosen dan minimal 5-6 mahasiswa (wajib)
c. HAKI artikel jurnal penelitian (wajib)
d. Poster produk pengabdian (wajib)
e. Luaran-luaran tambahan, seperti buku, prototipe, berita, video, dan
sebagainya (tidak wajib).
: Pemberlakuan mekanisme kontrol terhadap ketercapaian dan
keterpenuhan 4 (empat) luaran penelitian dan pengabdian melalui
prosedur sebagaimana yang akan diatur kemudian.
: Penyediaan media publikasi hasil penelitian dan pengabdian melalui
penerbitan jurnal penelitian dan jurnal pengabdian dengan tetap
menjalankan prosedur penjaminan kualitas dan mutu publikasi melalui
proses review secara ketat dan bertahap.
: Fasilitasi pendampingan dan pelatihan intensif kepada para dosen dan
mahasiswa terkait dengan empat luaran sebagaimana yang telah
disebutkan dalam diktum 3.
: Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2021.
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PETUNJUK TEKNIS KULIAH KERJA NYATA (KKN) BERBASIS
LUARAN PENELITIAN, PENGABDIAN, DAN PUBLIKASI ILMIAH
KOLABORASI DOSEN-MAHASISWA
UNIVERSITAS NURUL JADID
TAHUN 2021
A. Latar Belakang
Arahan Rektorat Universitas Nurul Jadid didasarkan pada prinsip “Jump Two Steps
Ahead”, yang mengandaikan perlunya langkah-langkah taktis dan strategis untuk
mempercepat ketercapaian indikator kinerja perguruan tinggi di segala aspek, dan itu
hanya mungkin terwujud jika seluruh unsur di UNUJA saling besinergi. Sebagai lembaga
yang bertanggung jawab terhadap dua dari tiga dharma perguruan tinggi, yakni penelitian
dan pengabdian, LP3M (Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada
Masyarakat) UNUJA berkewajiban mewujudkan sinergi itu secara efektif dan efisien.
Masalahnya, kondisi terkini penelitian dan pengabdian di UNUJA memperlihatkan
situasi yang relatif tidak menjanjikan. Dari 138 dosen tetap UNUJA, hanya sekitar 40%
dosen yang melakukan penelitian dan PkM, yang bisa dilihat dari statistik luaran berupa
artikel jurnal, laporan pengabdian, hak cipta, dan buku ajar yang telah dihasilkan pada
tahun 2019-2020. Padahal, tiap dosen di Perguruan Tinggi idealnya melakukan minimal 1
penelitian dan 1 pengabdian dalam tiap semester (atau dua kali tiap tahun).
Tingginya luaran penelitian berupa artikel jurnal, yakni sekitar 101 artikel jurnal pada
tahun 2020 hanya dilakukan dan didominasi oleh segelintir dosen. Kebijakan Fakultas
Agama Islam dan Pascasarjana UNUJA untuk memberlakukan tugas akhir berupa artikel
dan buku hanya diperuntukkan untuk segelintir dosen pembimbing. Dari sisi kuantitas,
jumlah penelitian memang meningkat, tapi dari sisi pemerataan, ada kesenjangan yang
cukup lebar antara dosen yang menjadi pembimbing tugas akhir jurnal dan buku dengan
dosen yang tidak menjadi pembimbing keduanya. Hal ini juga diperparah dengan fakta
bahwa tidak semua dosen memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menulis artikel
jurnal dan buku, sehingga muncul beberapa dosen yang record publikasinya sangat tinggi
di satu sisi, sementara ada lebih banyak dosen yang nyaris tidak terlihat kinerjanya sama
sekali dalam satu tahun.
Begitu pula, meningkatnya luaran pengabdian berupa laporan PKM disertai dengan
luaran HKI (138 laporan dan 201 HKI pada tahun 2020) merupakan hasil konversi KKN
mahasiswa pada masa Pandemi Covid-19. Beberapa laporan KKN mahasiswa dikonversi
dan ‘diklaim’ berkolaborasi dengan dosen tetap, bukan murni laporan PKM hasil kolaborasi
dosen-mahasiswa. Padahal, idealnya, pengabdian kolaborasi dosen-mahasiswa
seharusnya benar-benar dilakukan secara kolaboratif, bukan hasil konversi sepihak.
Demikian pula, luaran pengabdian seharusnya diarahkan pada luaran yang lebih populis
dan bermanfaat kepada serta mudah diakses oleh masyarakat, seperti poster.
Selain itu, penelitian dan PKM dosen UNUJA umumnya tidak sesuai dengan Renstra
Penelitian dan PKM yang ditetapkan oleh LP3M. Sejak tahun 2018 hingga 2022, sesuai
arahan Rektorat, LP3M menerapkan kebijakan Renstra penelitian dan pengabdian secara
tematik berfokus pada Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kenyataannya, penelitian dan
pengabdian dosen yang berfokus pengembangan Pesantren Nurul Jadid bisa dihitung
dengan jari. Selain itu, tidak sedikit dosen melakukan penelitian dan pengabdian yang
tidak sesuai dengan bidang keahlian dan bidang Prodi dosen yang bersangkutan, padahal
kesesuaian penelitian dan pengabdian dengan Renstra dan Bidang Prodi menjadi salah

satu indikator yang juga dinilai dalam Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dan
Akreditasi Program Studi (APS).
Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen UNUJA pada umumnya dilakukan
secara individual, tidak melibatkan mahasiswa (kecuali hanya sebagian dari tugas akhir
mahasiswa FAI dan Pascasarjana, dan sebagian lagi laporan mahasiswa KKN yang
sebenarnya tidak memenuhi kriteria minimal sebagai laporan pengabdian). Padahal,
keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PKM dosen juga dihitung dalam kriteria 9
akreditasi. Selain itu, tidak adanya kebijakan menyeluruh tentang penelitian dan
pengabdian sebagai kerja kolaboratif antara dosen dan mahasiswa juga menjadi alasan
rendahnya partisipasi mahasiswa UNUJA dalam tridharma dosen.
Penelitian dan PKM dosen juga hanya berhenti umumnya pada artikel jurnal untuk
kepentingan kepangkatan dan jabatan fungsional. Kegiatan penelitian dan pengabdian
belum menjadi satu aktivitas yang ‘terberi’ di UNUJA, sehingga membayangkan seluruh
dosen UNUJA melakukan penelitian dan pengabdian terkadang memang hanya berhenti
pada wacana, kalau bukan mimpi semata. Penelitian dan pengabdian mereka umumnya
juga tidak ditindaklanjuti menjadi inovasi lain, seperti poster, prototipe, buku, atau pun
hak cipta. Rendahnya hilirasi riset dan PKM ke arah produk inovatif yang benar-benar
bermanfaat bagi masyarakat ini juga diperparah dengan kenyataan bahwa ada banyak
sekali dosen yang pada hakikatnya memiliki begitu idealnya ‘gagasan’ penelitian dan
begitu luasnya ‘aktivitas’ pengabdian mereka di masyarakat, namun tidak semuanya mau
‘menuliskan’ gagasan dan aktivitas yang luar biasa itu dalam bentuk tulisan akademik.
Dalam konteks mahasiswa, pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) umumnya masih
konvensional, dilaksanakan selama 40 hari, bersifat kick and run (datang dan pergi tanpa
tindak lanjut), menghabiskan kurang lebih 200-300 juta tiap tahun, dengan hasil
tumpukan laporan KKN di gudang LP3M dan berakhir di tempat loakan. Pelaksanaan KKN
tidak mengarah pada output dan outcome, pendanaannya juga banyak dihabiskan untuk
barang-barang habis pakai dan kegiatan operasional kepanitiaan yang ‘tidak perlu’.
Padahal, kebijakan Merdeka Belajar saat ini menuntut pelaksanaan pengabdian yang
relatif berbeda dari KKN konvensional pada umumnya. Berdasarkan kebijakan Merdeka
Belajar, pengabdian mahasiswa (dalam hal ini, KKN) sebaiknya diarahkan pada proyek
riset dan pengabdian dosen dalam waktu yang lama, sementara PPL mahasiswa diarahkan
pada magang di tempat kerja.
Berdasarkan pada beberapa masalah di atas, LP3M berinisiatif untuk melaksanakan
program imperatif penelitian dan pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa UNUJA
pada tahun 2021. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kolaborasi dosen dan
mahasiswa UNUJA dalam penelitian dan pengabdian di satu sisi, sekaligus meningkatkan
luaran penelitian dan pengabdian dari hasil kolaborasi tersebut di sisi yang lain.
B. Tujuan
1. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen dalam
rangka mewujudkan iklim akademik penelitian dan pengabdian yang positif di
Lingkungan Universitas Nurul Jadid;
2. Meningkatkan kinerja penelitian dan pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa
yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Universitas Nurul
Jadid dan sesuai dengan kompetensi dosen-mahasiswa Universitas Nurul Jadid;
3. Meningkatkan luaran penelitian dan pengabdian hasil kolaborasi dosen dan mahasiswa
sebagai pemenuhan indikator ketercapaian target kinerja Renstra Penelitian dan
Pengabdian Universitas Nurul Jadid;
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Meningkatkan pemerataan kinerja penelitian dan pengabdian dosen Universitas Nurul
Jadid sebagai bentuk pemenuhan tri dharma seluruh dosen Universitas Nurul Jadid
dan dukungan bagi peningkatan akreditasi perguruan tinggi;
Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian dosen
yang terintegrasi dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai kewajiban akademik para
mahasiswa Universitas Nurul Jadid.
Mewujudkan sarana, prasarana, dan wadah pendukung bagi luaran kegiatan
penelitian dan pengabdian yang orisinal dan akuntabel sebagai bentuk
pertanggungjawaban etis penelitian dan pengabdian.

C. Tema Program
Tema program ini adalah “Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berbasis Luaran Penelitian,
Pengabdian, dan Publikasi Ilmiah Kolaborasi Dosen-Mahasiswa Universitas Nurul Jadid.”
D. Luaran
1. Artikel penelitian yang sudah terbit pada jurnal minimal ber-ISSN kolaborasi dosen
dan minimal 2 mahasiswa bimbingannya (wajib)
2. Artikel pengabdian yang sudah terbit pada jurnal minimal ber-ISSN kolaborasi dosen
dan minimal 5-8 mahasiswa (atau sisanya) (wajib)
3. HAKI artikel jurnal penelitian (wajib)
4. Poster produk pengabdian (wajib)
5. Luaran-luaran tambahan lain, seperti buku, prototipe, berita, video, dan sebagainya
(tidak wajib).
E. Indikator Keberhasilan
Dengan asumsi bahwa dosen tetap Universitas Nurul Jadid sebanyak 138 dosen dan
1032 mahasiswa KKN, maka indikator keberhasilan program ini adalah sebagai berikut:
1. Tahun 2021, terdapat 138 artikel penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa
Universitas Nurul Jadid yang terbit di jurnal nasional
2. Tahun 2021, terdapat 138 artikel pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa
Universitas Nurul Jadid yang terbit di jurnal nasional
3. Tahun 2021, terdapat 138 sertifikat hak cipta dari artikel penelitian kolaborasi dosen
dan mahasiswa Universitas Nurul Jadid
4. Tahun 2021, terdapat 138 poster dari hasil pengabdian kolaborasi dosen dan
mahasiswa Universitas Nurul Jadid.
F. Standar Kegiatan
Kriteria mutu KKN Berbasis Luaran ini didasarkan pada standar-standar umum
penelitian dan pengabdian yang telah diatur oleh Standar Nasional Dikti Kemenristek-BRIN
RI antara lain:
1. Standar arah, yaitu kegiatan penelitian dan pengabdian mengacu pada peta penelitian
dan pengabdian perguruan tinggi yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan
tinggi;
2. Standar proses, yaitu kegiatan penelitian dan pengabdian direncanakan,
dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu
penelitian dan pengabdian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan
dan kebebasan akademik;
3. Standar hasil, yaitu hasil penelitian dan pengabdian memenuhi kaidah ilmiah universal
yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui publikasi ilmiah pada aras
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nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggung-jawabkan secara moral
dan etika;
Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dan pengabdian dilakukan oleh peneliti
yang kompeten, sesuai dengan kaidah ilmiah universal dan problem nyata
masyarakat;
Standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian dan pengabdian diberikan melalui
mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip
otonomi dan akuntabilitas penelitian dan pengabdian;
Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian dan pengabdian didukung
oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah dan produk
pengabdian yang sahih dan dapat diandalkan;
Standar output dan outcome, yaitu kegiatan penelitian dan pengabdian harus
berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor melalui
diseminasi hasil hak cipta dan inovasi produk.

G. Bentuk Kegiatan
Program KKN Berbasis Luaran Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi Ilmiah
Kolaborasi Dosen-Mahasiswa Universitas Nurul Jadid ini dilakukan melalui kegiatan
penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK, pemberdayaan, dan pengembangan
masyarakat yang sesuai dengan 1) arah kebijakan yang tertuang dengan Rencana
Strategis Penelitian dan Pengabdian UNUJA (SK Rektor Nomor NJ-T06/0132 &
0209/SK/03.2018) atau 2) bidang Prodi masing-masing atau 3) tema-tema khusus
(special issues) tentang Covid-19 di Pondok Pesantren Nurul Jadid atau lembaga-lembaga
mitra ditinjau dari perspektif bidang Prodi.
TEMA-TEMA STRATEGIS PENELITIAN
Adapun tema-tema strategis yang bisa digarap dalam kegiatan KKN Berbasis
Luaran yang sesuai dengan Renstra Penelitian UNUJA (lihat Renstra Penelitian, hlm. 3637) serta sesuai bidang Prodinya masing-masing adalah namun tidak terbatas pada:
1. Studi-Studi Keislaman (untuk Fakultas Agama Islam dan Pascasarjana)
a. Studi santri Nurul Jadid;
b. Studi pemikiran tokoh Nurul Jadid;
c. NU, Islam, dan Kebangsaan: Perspektif Nurul Jadid;
d. Nurul Jadid Studies;
e. Kajian kurikulum Pesantren Nurul Jadid;
f. Manajemen pendidikan dan arah pendidikan Pesantren Nurul Jadid;
g. Pendidik dan tenaga kependidikan di Nurul Jadid: relasi guru dan murid,
kurikulum, model pembelajaran, dan seterusnya;
h. Pengembangan karakter santri melalui pendidikan di Pesantren Nurul Jadid;
i. Pengembangan pendidikan inklusi berbasis Pancakesadaran;
j. Sekolah berwawasan lingkungan di Pesantren Nurul Jadid;
k. Karya-karya kiai Nurul Jadid: studi hermeneutik;
l. Arah pendidikan Nurul Jadid: kajian content analysis kiai Nurul Jadid;
m. UJKS dan penerapan ekonomi syariah ala Nurul Jadid;
n. Lembaga keuangan mikro dan makro: studi kasus Universitas Nurul Jadid;
o. Jurnalisme pesantren: studi sekolah jurnalistik Pesantren Nurul Jadid;
p. Pandangan teologis tentang radikalisme: studi pemikiran kiai Nurul Jadid;
q. Media sosial dan faham radikal: perspektif media-media Nurul Jadid; dan
r. tema-tema lain yang sejenis.
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Sains dan Teknologi Rekayasa (untuk Fakultas Teknik)
a. Penataan teknologi informasi Nurul Jadid;
b. Sistem informasi teknologi terintegrasi di Nurul Jadid;
c. “Kampung” Nurul Jadid sebagai ‘kampung’ energi terbarukan;
d. Nurul Jadid sebagai smart pesantren;
e. Pengembangan upaya efisiensi dan konservasi energi di Pesantren Nurul Jadid;
f. Keterlibatan bidang sosial humaniora, pesantren, perempuan, atau difabel dalam
bidang teknologi;
g. Pengembangan bigdata sumber daya Pesantren Nurul Jadid untuk sistem
informasi;
h. Sistem teknologi cerdas untuk pengembangan sumber daya Pesantren Nurul
Jadid;
i. Sensor, robotika, instrumentasi, intelligent control, dan satelit untuk
pengembangan teknologi terapan di Pesantren Nurul Jadid; dan
j. tema-tema lain yang sejenis.
Kesehatan Publik (untuk Fakultas Kesehatan)
a. Studi penyakit berbasis lingkungan pesantren Nurul Jadid;
b. Sanitasi lingkungan pesantren Nurul Jadid;
c. Pengembangan alat medis ramah kimia: studi di Pesantren Nurul Jadid;
d. Pesantren Nurul Jadid dan isu lingkungan;
e. Klinik Azzainiyah dan kesehatan santri;
f. Pelayanan kesehatan berbasis syariah di Pesantren Nurul Jadid;
g. Pesantren dan produk halal (obat dan vaksin);
h. Pengembangan obat alam berbasis bahan alam lokal di sekitar Pesantren Nurul
Jadid;
i. Keterlibatan komunitas, perempuan, pesantren, difabel, dan keluarga dalam
kesehatan publik;
j. Keterlibatan bidang sosial humaniora di bidang kesehatan;
k. Sistem pelayanan kesehatan cerdas di Klinik Azzainiyah Nurul Jadid;
l. Pengembangan big data sumber daya untuk pelayanan dan penyediaan alat
kesehatan dan obat-obatan di Pesantren Nurul Jadid;
m. Sinergi BLH Pesantren Nurul Jadid dan BPLK Universitas Nurul Jadid dalam
pengembangan kesehatan publik;
n. Pengembangan layanan terpadu ibu dan anak di Nurul Jadid; dan
o. tema-tema lain yang sejenis.
Sosial Budaya Humaniora (untuk Fakultas Sosial-Humaniora)
a. Pengembangan keunggulan lokal Pesantren Nurul Jadid;
b. “Kampung” Nurul Jadid: studi etnografis;
c. Masyarakat pesisir sekitar Nurul Jadid: perspektif sosiologis;
d. Nurul Jadid dalam kerangka hukum-ekonomi-politik;
e. Nurul Jadid dan dinamika kepariwisataan;
f. Arah faham sosial-politik: kajian content analysis kiai Nurul Jadid;
g. Karya-karya klasik Kiai Zaini Mun’im dan relasi sosial kiai;
h. Fenomena wisata religi menurut tokoh Pesantren Nurul Jadid;
i. Signifikansi pendidikan adil gender di Pesantren Nurul Jadid;
j. Wajah kesetaraan gender di lingkungan pesantren: potret kiai-nyai; santriwansantriwati;
k. BP2M dan pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah tertinggal;
l. Pesantren Nurul Jadid dan isu gerakan radikalisme agama;
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m. Pesantren Nurul Jadid: antara generasi milenial dan generasi intelektualtradisional;
n. Literasi keislaman di kalangan santri dan kiai Nurul Jadid;
o. Pandangan politik kaum santri: studi kasus di Pesantren Nurul Jadid; dan
p. tema-tema lain yang sejenis
Tema-Tema khusus (special issues) tentang Covid-19 di Pondok Pesantren Nurul Jadid
ditinjau dari perspektif bidang prodi masing-masing

TEMA-TEMA STRATEGIS PENGABDIAN
Adapun tema-tema strategis yang bisa digarap dalam kegiatan KKN Berbasis
Luaran yang sesuai dengan Renstra Pengabdian UNUJA (lihat Renstra Pengabdian, hlm.
63) serta sesuai bidang Prodinya masing-masing adalah namun tidak terbatas pada:
1. Studi-Studi Keislaman (untuk Fakultas Agama Islam dan Pascasarjana)
a. PKM Pemberdayaan Ekonomi Produktif Santri Nurul Jadid melalui Budidaya Hasil
Olahan Laut;
b. PKM Pendampingan Kurikulum Madrasah Diniyah Pesantren Nurul Jadid;
c. PKM Pendampingan Penguatan Nalar Teologis Santri Nurul Jadid;
d. PKM Pendampingan Santri melalui Pembinaan Keahlian Perawatan Jenazah di
Madrasah Diniyah Nurul Jadid;
e. PKM Pendampingan dan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android di
Sekolah-Sekolah Nurul Jadid;
f. PKM Penguatan Kapasitas Santri melalui Kurikulum Aswaja dalam Mencegah
Paham Radikalisme;
g. PKM Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Berbasis Sekolah
dalam Meningkatkan Kemampuan Penelitian Tindakan Kelas;
h. PKM Pendampingan Kelompok Santriwati dalam Peningkatan Kemampuan Literasi
dan Produk Fashion sebagai Ekonomi Kreatif di Pondok Pesantren Nurul Jadid;
i. dan tema-tema lain yang sejenis.
2. Sains dan Teknologi Rekayasa (untuk Fakultas Teknik)
a. PKM Berbasis Service Learning Bidang Teknologi Robotika untuk Peningkatan
Lifeskill Santri Nurul Jadid;
b. PKM Pendampingan Komunitas Siswa dan Mahasiswa untuk Penguatan Literasi
Digital di Pondok Pesantren Nurul Jadid;
c. PKM Alih Teknologi Pengembangan Sistem Informasi Melawan Hoax dan Ujaran
Kebencian di Pesantren Mitra Nurul Jadid;
d. PKM Pendampingan dalam Penggunaan Aplikasi Belajar Alternatif bagi SekolahSekolah di Pondok Pesantren Nurul Jadid;
e. PKM Pendampingan Perancangan Website Sekolah dan Pesantren Mitra Berbasis
Aplikasi Android;
f. PKM Peningkatan Kapasitas Literasi Teknologi melalui Pendampingan Buku Pintar
Manajemen Keuangan dan Tata Kelola Pesantren Nurul Jadid;
g. PKM Pelatihan Manajemen Konten Pembelajaran Menggunakan Website untuk
Para Guru Nurul Jadid;
h. PKM Pendampingan Kelompok Mahasiswa dalam Penggunaan Media Sosial dalam
Promosi Produk Inovasi Nurul Jadid;
i. dan tema-tema lain yang sejenis.
3. Kesehatan Publik (untuk Fakultas Kesehatan)
a. PKM Pelatihan Deteksi Dini Corona Virus Diseas 19 di Pesantren Nurul Jadid;

b.

PKM Pendampingan Edukasi Manajemen Laktasi pada Ibu-Ibu Hamil di Klinik
Azzaainiyah Pesantren Nurul Jadid;
c. PKM Peningkatan Partisipasi Peran Mahasiswa dan Santri dalam Penurunan Angka
Bebas Jentik di Pondok Pesantren Nurul Jadid;
d. PKM Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Perilaku Positif terhadap Asuhan
Tumbuh Kembang Anak Balita (0-2) pada Lembaga-Lembaga Mitra Nurul Jadid;
e. PKM Pelatihan Komunikasi Asertif sebagai Bentuk Dukungan Sosial terhadap
Perilaku Merokok di Kantor Universitas Nurul Jadid;
f. PKM Bimbingan Teknis Penyusunan Modul Pembelajaran Pemberian Nutrisi untuk
Peningkatan Balita di Klinik Universitas Nurul Jadid;
g. PKM Pemetaan Risiko Kejadian Demam Berdarah dengan Menggunakan
Pendekatan Spasial di Pesantren Nurul Jadid;
h. PKM Pelatihan Mahasiswa sebagai Upaya Pencegahan Komponen Sindrom
Metabolik pada Santri Nurul Jadid;
i. dan tema-tema lain yang sejenis.
4. Sosial Budaya Humaniora (untuk Fakultas Sosial-Humaniora)
a. PKM Pendampingan Peningkatan Literasi Bahasa Inggris Santri Nurul Jadid;
b. PKM Pemanfaatan Barang Bekas untuk Peningkatan Produktivitas Santri Nurul
Jadid;
c. PKM Peningkatan Kapasitas Santri dalam Pengelolaan Sampah Organik Berbasis
Ekonomi Kreatif di Podok Pesantren Nurul Jadid;
d. PKM Pembinaan Santri melalui Pelatihan Tata Boga, Menjahit, dan Memasak
Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid;
e. PKM Pelatihan Penyusunan Soal Matematika Berbasis HOTS untuk Peningkatan
Kemampuan Berhitung Siswa Nurul Jadid;
f. PKM Pendampingan Kelompok Usaha Nurul Jadid melalui Branding Usaha Mikro
untuk Merespons Halal Tourism;
g. PKM Pendampingan Pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid dalam
Mengembangkan Ekonomi Keluarga Berbasis Neraca Keuangan;
h. PKM Peningkatan Kapasitas Mahasiswa Universitas Nurul Jadid melalui Pelatihan
Advokasi Hukum;
i. dan tema-tema lain yang sejenis
5. Tema-Tema khusus (special issues) tentang Covid-19 di Pondok Pesantren Nurul Jadid
ditinjau dari perspektif bidang Prodi masing-masing
Akan tetapi, berdasarkan Statuta UNUJA tentang kebebasan mimbar akademik,
KKN Berbasis Luaran ini juga bisa mengambil tema-tema lain di luar tema-tema strategis
di atas dengan tetap berpijak bidang spesifikasi keahlian Prodi masing-masing.
H. Ketentuan Umum
1. Dosen
a. Seluruh dosen tetap Universitas Nurul Jadid yang berstatus aktif mengajar
dan/atau menerima tunjangan penelitian-pengabdian dan/atau tidak sedang cuti
b. Beberapa dosen tidak tetap yang ditunjuk langsung oleh Pimpinan dan/atau
disetujui oleh LP3M Universitas Nurul Jadid
2. Mahasiswa
a. Mahasiswa (S1) yang telah memenuhi syarat administratif dan tidak memiliki
tanggungan biaya berdasarkan hasil rekapitulasi dari masing-masing Fakultas
b. Mahasiswa (S1) yang telah diplotting oleh masing-masing Fakultas dan telah
disetujui oleh LP3M untuk mengikuti program ini

I. Ketentuan Khusus
1. Seluruh dosen yang ditunjuk oleh LP3M untuk mengikuti program ini secara
administratif telah dianggap selesai melaksanakan kewajiban tridharma pada bidang
penelitian dan pengabdian di UNUJA
2. Seluruh mahasiswa yang ditunjuk oleh LP3M untuk mengikuti program ini secara
administratif telah dianggap selesai melaksanakan kewajiban akademik pada
matakuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) di UNUJA
3. Satu kelompok kolaborasi terdiri dari 1 dosen dan 7-10 mahasiswa mitra yang salah
satu di antaranya ditugaskan sebagai koordinator kelompok untuk berkoordinasi
dengan LP3M.
J. Prosedur Pelaksanaan
Prosedur pelaksanaan program ini dapat digambarkan melalui prosedur berikut.

LP3M
• Plotting

Dosen dan
Mahasiswa

Dosen

Koordinator
kelompok

• Login Siamtek

• Tunjuk koordinator di
SIAMTEK

LP3M

LP3M

Koordinator Kelompok

• Buat Group Telegram
untuk para koordinator

• Pelatihan penulisan artikel jurnal,
pendaftaran hak cipta, dan
desain poster

• Upload rancangan penelitian dan
pengabdian dosen-mahasiswa di
SIAMTEK

Dosen dan
Mahasiswa

Koordinator
kelompok

LP3M

Dosen

• Evaluasi ketercapaian

• Input nilai mahasiswa

• Mendaftarkan HKI dan
membuat Poster

• Input 4 luaran di SIAMTEK

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

• Install Telegram

Dosen dan
Mahasiswa
• Melaksanakan penelitian
dan pengabdian, menulis,
dan mempublikasikan di
jurnal

LP3M memplotting kelompok dosen dan mahasiswa di SIAMTEK
Dosen login ke SIAMTEK untuk mengetahui para mahasiswa yang menjadi mitranya,
begitu pula sebaliknya mahasiswa login untuk mengetahui dosen mitranya
Dosen menunjuk salah seorang mahasiswa menjadi koordinator kelompok
(Disarankan koordinator kelompok memiliki kemudahan akses komunikasi telpon
seluler)
Koordinator kelompok telah menginstall aplikasi Telegram di telepon seluler mereka
masing-masing
LP3M membuat grup Telegram khusus untuk seluruh koordinator kelompok yang
berfungsi sebagai wadah monitoring, tanya jawab, dan evaluasi progress pelaksanaan
program
LP3M mengadakan pelatihan penulisan artikel jurnal, sosialisasi prosedur pengajuan
hak cipta, pendampingan desain poster, dan hal-hal teknis lain yang dibutuhkan
Koordinator Kelompok mengupload rancangan penelitian dan pengabdian dosenmahasiswa di SIAMTEK
Dosen melaksanakan penelitian dan pengabdian, menuliskannya dalam bentuk artikel
ilmiah, dan mempublikasikannya di jurnal nasional minimal ber-ISSN dengan
memasukkan nama para mahasiswa mitra sebagai co-authors

9.

Dosen menindaklanjuti artikel jurnal yang telah dipublikasikan itu untuk didaftarkan
menjadi Hak Cipta (penelitian) dan didesain menjadi Poster (pengabdian)
10. Koordinator kelompok menginput 4 luaran dari program ini ke laman SIAMTEK
11. Dosen memberi nilai kepada masing-masing mahasiswa mitra melalui laman SIAMTEK
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. LP3M mengevaluasi ketercapaian 4 luaran yang telah dihasilkan oleh tiap kelompok
dan menvalidasi nilai yang diberikan kepada mahasiswa
K. Wewenang dan Tanggung Jawab
Program ini berjalan secara mutualistik. Keberhasilan program ini hanya mungkin
tercapai jika empat unsur (LP3M, Dekanat & Prodi, Dosen, dan Mahasiswa) saling
bersinergi menyelesaikan tugas penelitian dan pengabdiannya selama satu tahun penuh.
1. Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)
a. Merancang kebijakan, konsep, dan turunan teknis tentang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang berlaku secara imperatif kepada seluruh
dosen tetap Universitas Nurul Jadid;
b. Menyediakan wadah dan media publikasi berupa jurnal ilmiah dan akses terhadap
hak kekayaan intelektual bagi aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat
dosen Universitas Nurul Jadid;
c. Memberikan pelatihan dan pendampingan intensif kepada para dosen dan/atau
mahasiswa tentang tata cara penulisan dan publikasi karya ilmiah di jurnal serta
akses pendaftaran hak cipta;
d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian dosen
Universitas Nurul Jadid beserta dengan ketercapaian luaran publikasinya.
2. Dekanat dan Ka. Prodi Universitas Nurul Jadid
a. Bersinergi dengan LP3M untuk menyukseskan pelaksanaan kebijakan imperatif
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dengan proaktif
mensosialisasikan rencana strategis program studi di bidang penelitian dan
pengabdian;
b. Mengkoordinir, mengevaluasi, dan memperingatkan dosen tetapnya masingmasing untuk melaksanakan kewajiban mereka memenuhi tugas penelitian dan
pengabdian selain tugas pendidikan dan pengajaran;
c. Mengkoordinir dan mendorong para mahasiswa di lingkungan Fakultas dan Prodi
masing-masing untuk terlibat aktif sebagai mitra penelitian dan pengabdian dosen
tetapnya;
d. Membantu LP3M menjalankan program penelitian dan pengabdian ini, baik yang
berkaitan dengan data, pendampingan, maupun kegiatan-kegiatan lain yang
relevan.
3. Dosen Tetap Universitas Nurul Jadid
a. Bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan penelitian dan pengabdian di
lapangan, mulai dari perizinan, pengaturan jadwal, pemanfaatan dana, hingga
pembagian peran dan tugas kepada para mahasiswa mitra jika dibutuhkan;
b. Bertanggung jawab secara individual terhadap ketercapaian 4 luaran dari program
ini (artikel jurnal penelitian, artikel jurnal pengabdian, HKI artikel penelitian, dan
poster produk pengabdian);
c. Memastikan aktivitas penelitian dan pengabdiannya sesuai dengan Renstra
Penelitian dan Pengabdian UNUJA dan/atau sesuai dengan Kompetensi Bidang
Prodinya masing-masing;

d.

4.

Memberikan nilai kepada para mahasiswa yang menjadi mitranya dalam
melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sepanjang 1 tahun
pelaksanaan program ini;
Mahasiswa Mitra
a. Mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh LP3M Universitas Nurul
Jadid, utamanya yang berkaitan dengan pembentukan kelompok bersama dengan
dosen yang ditunjuk sebagai mitra kerja;
b. Membantu aktivitas penelitian dan pengabdian dosen (jika dibutuhkan) dengan
tetap proaktif bertanya peran dan fungsi yang bisa dijalankan selama program ini
berlangsung;
c. Membantu LP3M untuk mengontrol pelaksanaan penelitian dan pengabdian dosen
mitra agar ketercapaian luarannya bisa terpenuhi secara maksimal;
d. Turut proaktif mengikuti proses pendampingan, pembimbingan, dan pelatihan
yang dilaksanakan oleh LP3M atau unit kerja terkait yang relevan dengan
pelaksanaan program ini.

L. Jadwal Kegiatan
Program penelitian dan pengabdian kolaborasi dosen-mahasiswa ini dilaksanakan
selama 1 (satu) tahun penuh dengan rincian sebagaimana berikut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Plotting kelompok dosen-mahasiswa
Register online di SIAMTEK
Bimbingan teknis program
Pelatihan penulisan artikel jurnal
Sosialisasi pengajuan hak cipta
Pelatihan pembuatan poster
Upload usulan judul penelitian & PKM
Review dan validasi usulan
Pelaksanaan program
Upload 4 luaran di Siamtek
Verifikasi 4 luaran
Input nilai KKN mahasiswa
Evaluasi Program

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

30 Desember 2020
01 Januari s.d. 10 Januari 2021
02 Januari s.d. 05 Januari 2021
06 Januari s.d. 07 Januari 2021
08 Januari 2021
09 Januari 2021
10 Januari s.d. 15 Januari 2021
15 Januari s.d. 20 Januari 2021
20 Januari s.d. 20 September 2021
20 Januari s.d. 20 September 2021
setiap akhir bulan s.d. 20 September 2021
20 September 2021
30 September 2021

*) jadwal di atas sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi terkini

M. Pengendalian Mutu
Karena output utama dari program ini berupa artikel jurnal, maka pengendalian
mutunya dilakukan sepenuhnya secara online melalui OJS (Open Journal System) di
masing-masing jurnal yang menjadi tempat publikasi artikel tersebut, mulai dari tahap
submitting, editing, reviewing, hingga publishing. Jika artikel penelitian dan artikel
pengabdian telah terbit pada jurnal minimal ber-ISSN, maka luaran tersebut dianggap
telah lolos uji kendali mutu.
Sementara itu, untuk outcome dari program ini yang berupa Hak Cipta artikel
penelitian dan Poster produk pengabdian, pengendalian mutunya dilakukan oleh LP3M
melalui proses verifikasi dan validasi. Mekanisme pengajuan HAKI dan Poster akan diatur
dalam bagian khusus.

N. Media Publikasi untuk Luaran
Ada 2 (dua) opsi yang bisa dipilih untuk mempublikasikan artikel penelitian, artikel
pengabdian, hak cipta, maupun poster ini. Opsi pertama melalui media publikasi internal
di UNUJA dan opsi kedua melalui media publikasi eksternal di luar UNUJA.
1. Media Publikasi Internal
LP3M telah menyediakan wadah bagi publikasi penelitian dan pengabdian UNUJA
berupa jurnal penelitian, jurnal pengabdian, hak cipta, dan jasa pembuatan poster.
Rinciannya adalah sebagai berikut.
a. Jurnal Penelitian TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora, AtTuras: Jurnal Ilmu Keislaman, atau jurnal-jurnal lain yang diterbitkan oleh
Fakultas dan Prodi di UNUJA (lihat selengkapnya di ejournal.unuja.ac.id)
b. Jurnal Pengabdian GUYUB: Journal of Community Engagement
c. Sentra Hak Kekayaan Intelektual LP3M UNUJA
d. Jasa Pembuatan Poster Produk Pengabdian
2. Media Publikasi Eksternal
Selain media publikasi internal, ada banyak sekali media di luar UNUJA yang bisa
digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan artikel, hak cipta, dan
posternya. Berikut ini beberapa akses media publikasi eksternal tersebut.
a. Direktori jurnal ilmiah DOAJ, SINTA, Garuda, Moraref, dan lain-lain
b. Register mandiri ke Dirjen HKI Kemenkumham RI
c. Outsourcing pembuatan poster di fastwork, sribu, jasadesain, projects, dan lainlain
O. Format Usulan Penelitian dan Pengabdian
Format usulan judul artikel penelitian dan pengabdian terdiri dari identitas dosen
(nama, NIDN, URL Sinta Dosen, URL Google Scholar Dosen), rencana judul penelitian dan
pengabdian, rancangan abstrak, rencana jurnal yang dituju, URL jurnal, dan peringkat
jurnal (ISSN/Sinta/DOAJ), serta nama-nama mahasiswa yang menjadi penulis kedua dan
seterusnya.
Usulan artikel jurnal penelitian dan pengabdian ini ditulis dalam 1 (satu) lembar
formulir khusus dalam bentuk Ms. Word (Lihat Lampiran 1)

Apa yang harus diupload di SIAMTEK?
Formulir Usulan Penelitian dan Pengabdian (format .doc)
*) Pastikan untuk mengisi seluruh kolom yang disediakan.

P. Format Artikel Jurnal Penelitian
Format artikel jurnal penelitian bisa diunduh di TEMPLATE jurnal yang disediakan
di OJS masing-masing. Untuk jurnal TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan
Humaniora, contoh template artikel jurnal bisa diunduh di
https://drive.google.com/file/d/1tpqzQKPKmNQv_sG805I4t-GMJWoPBcKq/view
Secara umum, ketentuan teknis artikel jurnal TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi,
Kesehatan, dan Humaniora adalah sebagai berikut.
1. Panjang naskah
: min. 6000 kata
2. Ukuran kertas
: A4 paper
3. Ukuran margin
: 2,5 cm kiri, kanan, atas, bawah
4. Jenis font
: Verdana, 10 pt
5. Lebar spasi
: 1,15 cm

6.

Sistematika
a. Judul
: < 12 kata
b. Abstrak
: 200 – 300 kata
c. Pendahuluan
: + 2000 kata
d. Metode
: + 1000 kata
e. Diskusi dan Pembahasan
: + 4000 kata
f. Penutup
: + 500 kata
g. Daftar Pustaka
: > 10 artikel jurnal 10 tahun terakhir
7. Biaya review untuk publikasi : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
8. Proses register di OJS, upload artikel ke OJS, hingga pemeriksaan kemajuan review
artikel di OJS dilakukan hanya oleh satu orang.
9. Sebuah artikel penelitian harus menunjukkan kegiatan riset ilmiah secara kuantitaf,
misalnya pengaruh, dampak, dan sejenisnya, maupun secara kualitatif, misalnya
analisis, kajian, dan sebagainya.
10. Artikel jurnal penelitian ini adalah artikel yang telah dipublikasikan di jurnal minimal
ber-ISSN dan dilaporkan dengan menginput URL abstrak di OJS jurnal tersebut (Lihat
Lampiran 2)

Apa yang harus diupload di SIAMTEK?
Alamat URL artikel jurnal penelitian (format .url)
*) Pastikan alamat URL mengarah pada abstrak, bukan PDF artikel

Q. Format Artikel Jurnal Pengabdian
Sebagaimana artikel penelitian, format artikel jurnal pengabdian bisa diunduh di
TEMPLATE jurnal yang disediakan di OJS masing-masing. Untuk jurnal GUYUB: Journal of
Community Engagement, contoh tempate artikel jurnal bisa diunduh di
https://drive.google.com/file/d/1e212HGZNtfZB3QW7v9XO2OIJoP4NaS4J/view
Secara umum, ketentuan teknis artikel jurnal GUYUB: Journal of Community
Engagement adalah sebagai berikut.
1. Panjang naskah
: min. 5000 kata
2. Ukuran kertas
: A4 paper
3. Ukuran margin
: 2,5 cm kiri, kanan, atas, bawah
4. Jenis font
: Calibri Light, 12 pt
5. Lebar spasi
: 1,15 cm
6. Sistematika
a. Judul
: < 12 kata
b. Abstrak
: 200 – 300 kata
c. Pendahuluan
: + 2000 kata
d. Metode
: + 1000 kata
e. Diskusi dan Pembahasan
: + 4000 kata
f. Penutup
: + 500 kata
g. Daftar Pustaka
: > 10 artikel jurnal 10 tahun terakhir
7. Biaya review untuk publikasi : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
8. Proses register di OJS, upload artikel ke OJS, hingga pemeriksaan kemajuan review
artikel di OJS dilakukan hanya oleh satu orang.
9. Sebuah artikel pengabdian harus menunjukkan gambaran atas kegiatan pengabdian,
seperti pemberdayaan, pelatihan, pendampingan, layanan, dan sejenisnya.

10. Artikel jurnal penelitian ini adalah artikel yang telah dipublikasikan di jurnal minimal
ber-ISSN dan dilaporkan dengan menginput URL abstrak di OJS jurnal tersebut (Lihat
Lampiran 2)

Apa yang harus diupload di SIAMTEK?
Alamat URL artikel jurnal pengabdian (format .url)
*) Pastikan alamat URL mengarah pada abstrak, bukan PDF artikel

R. Format Hak Cipta Penelitian
Pengajuan Hak Cipta terhadap artikel penelitian bisa langsung diurus kepada
Sentra HKI di bawah Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LP3M). Syarat-syarat pengajuan hak cipta adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

File ciptaan berupa artikel penelitian yang telah terbit (PDF)
Scan KTP dosen dan KTP mahasiswa yang ciptaannya akan didaftarkan (PDF/JPEG)
Deskripsi/abstrak artikel (200 kata)
Materai 6000 sebanyak 2 lembar
Bukti transfer pendaftaran HKI untuk artikel penelitian sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus
Lima Puluh Ribu Rupiah) pada No. Rekening 646266241 BNI a.n. Ahmad Zubaidi
Surat Pengalihan dan Surat Pernyataan HKI dalam bentuk Ms.Word (Lihat Lampiran 3)

Apa yang harus diupload di SIAMTEK?
Surat Pengalihan dan Surat Pernyataan HKI (format .doc)
*) Pengurusan dua surat tersebut dilakukan di LP3M UNUJA dengan membawa syarat-syarat di atas

S. Format Poster Pengabdian
Poster merupakan media komunikasi efektif untuk menyampaikan pesan singkat,
padat, dan tentu saja impresif. Dalam konteks pengabdian, poster menjadi salah satu
luaran pengabdian yang diakui oleh Kemenristekdikti, sehingga urgensi membuat poster
untuk diseminasi produk dan hasil pengabdian menjadi mutlak diperlukan.
Adapun ketentuan khusus pembuatan poster adalah sebagai berikut.
1. Format .jpg / .png
2. Ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm)
3. Resolusi mak. 300 pixel
4. Diupload di Facebook dengan setting public dan ditag ke Facebook LPPM UNUJA (Lihat
Lampiran 4)
Ketentuan umum pembuiatan poster memperhatikan aspek-aspek berikut ini:
1. Kelengkapan informasi, minimal terdiri dari judul pengabdian, poin-poin latar
belakang, poin-poin metode, dan poin-poin hasil pengabdian
2. Isi dan Substansi, minimal menggambarkan produk pengabdian yang dihasilkan,
bukan isi laporan pengabdian.
3. Estetika dan Visualisasi, minimal terdiri dari foto, gambaran alih teknologi, kerangka
kerja, dan sejenisnya.
Untuk mempermudah proses pembuatan poster pengabdian, LP3M menyediakan
jasa pembuatan poster dengan kisaran harga 100.000 – 150.000,- dengan syarat dan
ketentuan berlaku.

Beberapa contoh poster bisa dilihat di Kumpulan Poster PIMNAS XXIX Universitas
Gadjah Mada di link berikut
https://issuu.com/kreativitasugm/docs/buku_kumpulan_poster_kontingen_pimn

Apa yang harus diupload di SIAMTEK?
Screenshot upload poster dan URL poster di Facebook (format .doc)
*) Bukti screenshot dan URL upload poster dimasukkan dalam 1 halaman Ms. Word

T. Kriteria Penilaian
Kriteria penilaian terdiri dari dua aspek:
1. Ketercapaian luaran sesuai Renstra dan/atau Bidang Prodi
: 80%
2. Partisipasi mahasiswa selama Proses Penelitian dan Pengabdian
: 20%
Dosen tetap hanya diperkanankan memberikan nilai minimal kepada mahasiswa
yang tidak aktif berpartisipasi, sementara hak untuk meluluskan dan tidak meluluskan
mahasiswa sepenuhnya merupakan wewenang LP3M. LP3M juga akan melakukan evaluasi
terhadap kelengkapan luaran berdasarkan beberapa item dalam Borang Evaluasi (Lihat
Lampiran 5).
U. Sanksi-Sanksi
LP3M akan menilai kelulusan mahasiswa, dan karenanya memberikan sanksi
akademik, berdasarkan ketercapaian luaran yang dihasilkan oleh satu kelompok. Jika satu
saja dari 4 (empat) luaran yang telah disyaratkan dalam pedoman ini tidak tercapai pada
waktu yang telah dilakukan, maka berlaku sanksi-sanksi berikut ini:
1. Seluruh mahasiswa mitra dalam satu kelompok dinyatakan tidak lulus dan tidak akan
memperoleh nilai KKN, dan secara otomatis tidak akan bisa menempuh ujian akhir
skripsi; dan
2. Pencairan insentif dan tunjangan penelitian & pengabdian dosen yang tidak mencapai
4 luaran tersebut tidak bisa dilakukan.
Sementara itu, sanksi moral terhadap kelompok yang melanggar etika akademik
dan kepesantrenan sepenuhnya merupakan tanggung jawab dosen yang bersangkutan
berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di tempat penelitian dan pengabdian.
V. Penutup
Demikianlah panduan teknis KKN Berbasis Luara penelitian, pengabdian, dan
Publikasi Ilmiah kolaborasi dosen-mahasiswa Universitas Nurul Jadid tahun 2021. Sekali
lagi, keberhasilan program ini hanya mungkin terwujud melalui sinergi antara LP3M,
Dekanat & Prodi, Dosen Tetap, dan Mahasiswa Universitas Nurul Jadid. Program ini masih
membutuhkan banyak evaluasi, saran, dan masukan dari berbagai pihak. Semoga target
kinerja penelitian dan pengabdian di UNUJA tahun 2021 bisa tercapai dengan maksimal.
Ditetapkan di Paiton
Pada tanggal 20 Desember 2020,
Kepala LP3M,

Achmad Fawaid, M.A., M.A.
NIDN. 2123098702
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FORMULIR USULAN KKN BERBASIS LUARAN
PENELITIAN, PENGABDIAN, DAN PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS NURUL JADID
TAHUN 2021
Nama Dosen
NIDN
URL Sinta
URL Google Scholar

:
:
:
:

Usulan Judul
Artikel Penelitian

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Rencana Jurnal
yang Dituju

URL Jurnal

Peringkat
Jurnal

URL Jurnal

Peringkat
Jurnal

Rancangan Abstrak (300 kata):

The 1st author
The 2nd author
The 3rd author

Usulan Judul
Artikel Pengabdian

Rencana Jurnal
yang Dituju

Rancangan Abstrak (300 kata):

The 1st author
The 2nd author
The 3rd author
The 4th author
The 5th author
The 6th author
dst...
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Contoh URL Abstrak Artikel
https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/1074

Contoh URL PDF Artikel
https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/1074/pdf

NOTE:
Yang diinput di SIAMTEK adalah URL Abstrak, bukan URL PDF

Lampiran 3 Nomor NJ-T06/219/LP3M/12.2020

TEMPLATE SURAT PENGAJUAN DAN PENGALIHAN HAK CIPTA

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: .....................................................
Kewarganegaraan : .....................................................
Alamat
: ................................Kode Pos.........
Nama
: .....................................................
Kewarganegaraan : .....................................................
Alamat
: ................................Kode Pos.........
Nama
: .....................................................
Kewarganegaraan : .....................................................
Alamat
: ................................Kode Pos.........
Adalah Pihak I selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :
Nama
Alamat

: Sentra HKI LP3M Universitas Nurul Jadid
: Karanganyar Paiton Probolinggo

Adalah Pihak II selaku Pemegang Hak Cipta berupa ...... berjudul ........ untuk
didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit
Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.
Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Paiton, .......................................
UNTUK DAN ATAS NAMA UNUJA
Ketua Sentra HKI LP3M

Pencipta

ttd & stempel

materai 6000 & ttd

Achmad Fawaid, M.A., M.A.

Nama Pencipta 1
ttd

Nama Pencipta 2
ttd

Nama Pencipta 3

SURAT PERNYATAAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
: SENTRA HKI LP3M Universitas Nurul Jadid
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat

: Karanganyar Paiton Probolinggo

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Karya Cipta yang saya mohonkan:
Berupa

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

Berjudul

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

▪

▪
▪
▪
▪

▪

Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain
atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (2);
Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38;
Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39;
Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang
digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan
sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 dan;
Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila,
ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang
dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan
penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan
tidak sedang dalam sengketapidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut
di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak
Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang
dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status
kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu
putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagimana mestinya.

Probolinggo, 19 Januari 2020
Ketua Sentra HKI
LP3M Universitas Nurul Jadid

materai 6000, stempel, ttd

ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
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FORMAT UPLOAD POSTER DI FB

Langkah-langkah
1. Upload Poster di FB
2. Pastikan tersetting “Public” / “Umum”
3. Tag LPPM UNUJA
4. Klik gambar Poster
5. Copy link
6. Screenshot layar
7. Masukkan link dan screenshot di Ms. Word
8. Upload dokumen Word di Siamtek
Berikut contoh dokumen yang diupload
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CHECKLIST BORANG EVALUASI
Ketercapaian Program KKN Berbasis Luaran
Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi Ilmiah
Universitas Nurul Jadid
Tahun 2021
No

Item Luaran

Ya

Valid
Tidak

Keterangan

Artikel Jurnal Penelitian
1
2
3
4
5
6
7

Sesuai dengan Renstra Penelitian /
Bidang Keilmuan Prodi *)
ISSN / DOAJ / Sinta ... *)
Terindeks di Google Scholar Dosen
Terindeks di SINTA Dosen
Terindeks di Simlitabmas Dosen
Minimal 2 penulis dari mahasiswa mitra
URL artikel diinput di SIAMTEK

Artikel Jurnal Pengabdian
1
2
3
4
5
6
7

Sesuai dengan Renstra Pengabdian /
Bidang Keilmuan Prodi *)
ISSN / DOAJ / Sinta ... *)
Terindeks di Google Scholar Dosen
Terindeks di SINTA Dosen
Terindeks di Simlitabmas Dosen
Minimal 7 penulis dari mahasiswa mitra
URL artikel diinput di SIAMTEK

Hak Cipta Artikel Penelitian
1
2
3
4
6
7
8
9

Scan KTP dosen
Scan KTP mahasiswa mitra
Surat Pengalihan Hak Cipta
Surat Pernyataan Hak Cipta
Materai 6000 2 (dua) buah
Bukti transfer pendaftaran HKI Rp 250.000,Terindeks di SINTA dosen
Surat Pengalihan dan Pernyataan diinput di SIAMTEK

Poster Produk Pengabdian
1
2
3

Diupload di Facebook secara publik
Ditag ke LPPM UNUJA
Informatif (judul, identitas penulis, latar belakang,
metode, hasil)
4
Visualitas (kontras, gambaran IPTEK, kerangka kerja,
dst.)
5
Screenshot upload di FB dan link FB diinput di SIAMTEK
*) Coret yang tidak perlu
Pemeriksa,

________________________
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Setiap dosen idealnya memiliki Akun Google Scholar, Akun Sinta, dan Akun Simlitabmas. Ketiga
akun ini berfungsi untuk menyediakan rekam jejak penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah
dosen di Perguruan Tinggi, dan tentu saja bermanfaat serta digunakan bagi peningkatkan
akreditasi institusi dan prodi tempat dosen tersebut bekerja.
Untuk memiliki ketiganya, dosen harus terlebih dahulu harus memiliki Google Scholar, lalu
mendaftar di Sinta, lalu membuat Simlitabmas secara berurutan.
1.

CARA MEMBUAT AKUN GOOGLE SCHOLAR
Lihat panduannya di sini
https://sinta.ristekbrin.go.id/assets/files/GoogleScholar.pdf

2.

CARA MEMBUAT AKUN SINTA
Lihat panduannya di sini
https://sinta.ristekbrin.go.id/assets/files/RegisterSinta.pdf

3.

CARA MEMBUAT AKUN SIMLITABMAS
Lihat panduannya di sini
https://lp3m.unuja.ac.id/unduh_pengumuman/101/Panduan%20Simlitabmas%20Dosen.pdf

