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1 Penelitian 
Dasar

Strategi Peningkatan Pendapatan Usaha Nasi 
Tiwul Menggunakan Analisis SWOT

Titus Kristanto, S.Kom., 
M.Kom

Rekayasa 
Perangkat 
Lunak

Fakultas Teknologi Informasi dan 
Komunikasi Revisi Ulang 311.875

- Ide penelitian dirasa kurang. Hanya berlaku untuk 
satu jenis UMKM saja, bukan sebuah framework 

general.
- Tidak menunjukkan Urgensi Penelitian.

- Target Sinta S2 terlalu tinggi. Mungkin bisa diturunkan 
ke Sinta S4 atau S5.

- Kontribusi dari penelitian ini terlalu kecil untuk bisa 
dipecah menjadi dua luaran.

- Dana 3jt cukup

"3. Tahap Penginputan Data
Pada tahap penginputan data dilakukan bertujuan 
untuk mengetahui dan
mengidentifikasi dari faktor internal (kekuatan dan 
kelemahan) dan faktor ekternal
(peluang dan ancaman) yang berpengaruh pada 
penerimaan mahasiswa baru. "

???????????????????????

Untuk perumusan masalah, mungkin bisa dijelaskan 
kenapa nasi tiwul ini harus ditingkatkan penjualannya. 
Peneliti bisa mengaitkan dengan produk-produk fnb 
luar negeri yang lebih menjamur di masyarakat karena 
mereka memiliki strategi pasar yang bagus, hal ini tidak 
dimiliki oleh penjual penjual kecil pada umumnya.

Pada penelitian tipe ini, hal yang penting adalah 
kesesuaian responden wawancara / survey dengan 
kebutuhan data. Demografis responden yang 
diinginkan dapat dijelaskan. Dengan kata lain, kriteria 
inklusi dan eksklusi dari responden perlu dijelaskan 
agar dapat dipahami bahwa survey yang dilakukan ini 
sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan: yaitu 
melakukan analisis SWOT.

Mungkin perlu dianggarkan juga biaya hadiah untuk 
responden wawancara karena wawancara biasanya 
dilakukan lebih dari sekali agar hasil interpretasinya 
bagus.

Dana yang disetujui: 7000000

Latar belakang tidak kuat dan tidak runut. Tidak ada 
relevansi dengan RIP. Tinjauan pustaka tidak berhasil 
menjelaskan relevansinya dengan permasalahan yang 
dihadapi. Pembagian tugas kurang jelas, adil, dan 
realistis. Pada komponen biaya penelitian, banyak yang 
tidak perlu, berlebihan, atau bahkan terduplikasi. 
Anggaran bahan (dalam hal ini ATK), terlalu besar dan 
tidak realistis (contoh: materai terlalu banyak, jumlah 
kertas terlalu banyak untuk penelitian dengan skala ini, 
biaya serta jumlah copy untuk laporan terlalu besar, 
dsb), usahakan maksimum Rp500ribu. Akses internet 
terduplikasi. Biaya rapat untuk membuat laporan 
kemajuan dan laporan akhir sangat tidak efisien, 
terkesan hanya menghabiskan anggaran, sehingga 
sebaiknya ditiadakan.

2 Penelitian 
Terapan

Evaluasi Implementasi Passive Controllable 
Ankle Foot Orthosis (PICAFO) pada Psien 
Pasca Stroke

Dimas Adiputra, Ph.D. Teknik Elektro Fakultas Teknik Elektro Revisi Ulang 418.125

- pengusul tidak bisa menunjukkan keterkaitan riset 
dengan tema RIP, roadmap KK, ataupun roadmap 

penelitian personal yg dimiliki masing2 anggota tim 
peneliti

+ luaran yg dijanjikan wajar

+ pengusul bisa menunjukkan keterbaruan riset dengan 
jelas, dengan didukung referensi2 yg mutakhir

- RAB terlalu detail. bahan penelitian bisa dijadikan 
satu. barang investasi dijadikan satu juga.

- Biaya souvenir di tahap pengumpulan data tidak 
wajar. 1,5jt dengan satuan OB selama 3 bulan = 4.5jt. 

25% dari riset dihabiskan utk anggaran ini.

- Biaya konsumsi rapat maksimal 25rb per O/kali 
(sesuai SK Standar Tarif REK.

2185/KEU4/REK/XII/2020. 

- Biaya luaran wajib (jurnal) belum ada.

-

Penelitian yang diajukan cukup menarik. hanya saja 
tidak ada relevansi dengan RIP ITTelkom Surabaya. 
Saya sarankan untuk diajukan penelitian kerjasama 
antar institusi dibawah YPT. 
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3 Penelitian 
Terapan

Prototype Sistem Kendali Cerdas untuk 
Ground Vehicle di Jalan Raya

Ardiansyah Al Farouq, 
S.ST., M.T.

Teknik 
Komputer Fakultas Teknik Elektro Lolos 535.625

1. Peta Jalan Penelitian untuk rencana tahun 
berikutnya maupun peta per tahun belum ada

2. Gap Penelitian dari literatur sebelumnya perlu 
ditambahkan

3. Metode Neural Network relatif metode lama, harus 
ada metode baru yang signifikan agar menjadi 

kontribusi penelitian

+ Ide/gagasan riset cukup menarik, masalah cukup riil

- Pengusul tidak bisa menjelaskan keterkaitan 
penelitian dengan RIP ITTelkom Surabaya 2019-2023, 
Roadmap KK, ataupun roadmap penelitian personal dr 
masing2 tim peneliti (dr penelitian yg sudah dilakukan, 
apakah ini penelitian permulaan, atau sudah ada 
keterkaitan dngn yg dilakukan sebelumnya, dll.)

- referensi/pustaka terlalu banyak dihabiskan untuk 
mendefinisikan istilah2/terminologi2 yg digunakan 
dalam riset. 
alangkah lebih baik pada tinjauan pustaka, bisa diisi 
beberapa kajian penelitian/riset serupa/mirip yg sudah 
dilakukan oleh peneliti yg lain. lalu dijelaskan posisi 
riset yg diusulkan seperti apa.

- di proposal tertulis TKT 3, tapi pengusul tidak 
menjelaskan secara detail target TKT yg ingin dicapai 
sprti apa.
di bagian tujuan penelitian, secara jelas pengusul 
menulis 'perancangan prototype', 'membuat sistem 
sensor', 'membuat ugv'. tapi di metode penelitian, 
penulis menjelaskan diagram penelitian yg terlampau 
komprehensif, mencakup mulai dari perakitan ugv, 
pengujian, sampai pengujian di lapangan. jika benar 
demikian, TKT riset ini akan menjadi tinggi (level 6-level 
7).
reviewer menyarankan utk tidak terlalu tergesa2 
menyelesaikan suatu riset. alangkah baiknya utk 
memecah riset menjadi beberapa bagian supaya 
keberlanjutan riset juga terlihat dari tahun ke tahun.

- pengusul tdk bs menjelaskan peran & tugas 
mahasiswa dalam riset.

+ luaran wajib & tambahan wajar

- rab kurang proporsional. terlalu banyak dihabiskan utk 
pembuatan prototype (15jt dari 17jt), sementara biaya 
pengambilan data pengujian/analisis, HR utk 
mahasiswa tidak ada. 
biaya anggaran konsumsi terlalu kecil volumenya. lalu 
pagu per satuan tidak sesuai Standar tarif di 
Lingkungan ITTelkom Surabaya 2021 (REK. 
2185/KEU4/REK/XII/2020).

4 PkM Berbasis 
Penelitian

Sterillisasi Sayur buah Pada Koperasi Hita 
Loka Tara menggunakan UV Light untuk 
Meningkatkan Kualitas Produk Hasil Panen 
Hidroponik dan Buah

Farah Zakiyah 
Rahmanti, S.ST., M.T.

Teknologi 
Informasi

Fakultas Teknologi Informasi dan 
Industri Revisi Ulang 497.64

inovasi yang cukup menari dapat membuat pembeli 
merasa aman untuk membeli sayur dan buah. Tetapi 
produk yang diusulkan harusnya dijelaskan lebih detail

1. Penambahan Metode selain UV Light Permasalahan mitra yang diungkapkan terlalu sedikit, 
kurang detil.
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5 PkM Reguler
Pemanfaatan Teknologi Sonar untuk 
Membantu Nelayan Kedung Cowek, Kec.
Bulak

Nilla Rachmaningrum, 
S.T., M.T.

Teknik 
Telekomunikasi Fakultas Teknik Elektro Revisi Ulang 470

+ Pengusul sudah cukup jelas menggambarkan profil, 
permasalahan mitra. 

- Referensi pustaka primer (artikel terkait penggunaan 
sonar di nelayan) minim.

- Pengusul tidak bisa menjelaskan keterkaitan kegiatan 
pengmas dengan roadmap KK, Renstra Pengmas 
ITTelkom Surabaya 2019-2023.

- Solusi yang ditawarkan (penggunaan sonar) cukup 
realistis. Namun di bagian 'Solusi Permasalahan', tidak 
dijelaskan secara detail bagaimana solusi tsb 
membantu mitra, luaran apa yg diukur, dsb. Di bagian 
ini seharusnya juga tidak diisi dengan tahapan kegiatan 
pengabdian.

- Pengusul tidak dapat menjelaskan deskripsi iptek 
(sonar) yang didifusikan ke mitra

- Pengusul tidak mendeskripsikan tugas/peran serta 
masing2 pihak (mitra, dosen, mahasiswa)

- Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sinkron dengan 
target luaran.

- Metode pelaksanaan penelitian tidak dijelaskan. 
Namun malah ada di subbab Solusi Permasalahan.

- Deskripsi RAB tidak sesuai format. Tidak ada satuan, 
volume, dan tidak sesuai dengan Lampiran Standar 
Tarif di ITTelkom Surabaya SK REK. 
2185/KEu/REK/XII/2020.
Tidak ada anggaran utk publikasi media massa. Tapi di 
output luaran, dijanjikan.

Untuk aspek-aspek, solusi, dan gambaran iptek yang 
diberikan kepada mitra mohon diperjelas.

-Referensi lebih baik berjumlah min 10.
-Penjelasan lebih detail terkait sonar yang dibuat
-Dilengkapi gambaran ipteknya dan aspek 
permasalahan mitra

6 PkM Reguler
Implementasi Metode Rebranding Pada 
Produk Hasil Urban Farming Masyarakat Lokal 
di Masa Pandemi

Dominggo Bayu 
Baskara, S.T., M.MT. Teknik Industri Fakultas Teknologi Informasi dan 

Industri Lolos 567.735 1. Peta Jalan Penelitian untuk rencana tahun 
berikutnya maupun peta per tahun belum ada

Proposal yang dibuat sangat rapi dan lengkap. Saran 
kegiatan PKM untuk desain package bisa dialokasikan 
ke pihak luar yang memiliki background designer, agar 
hasil lebih maksimal.

- Keterukuran masalah tidak ditampakkan. Misalnya, 
tidak efektif itu ukurannya bagaimana?
- Keterukuran luaran dipertanyakan. Misalnya 
"kemasan yang lebih modern" ini cukup subjektif.

7 PkM Reguler
Sosialisasi Penerapan Digital Learning 
Berbasis Google di SD Negeri Kudubanjar 1 
Jombang

Rokhmatul Insani, S.T., 
M.T.

Sistem 
Informasi

Fakultas Teknologi Informasi dan 
Industri Revisi Ulang 295.12

1. Mitra lebih tinggi, disarankan tidak mitra SD, Lebih 
pada SMK/SMA
2. Tema google yang diusulkan belum dijelaskan 
berfokus pada aplikasi apa

Perlu ditambahkan gambar/foto situasi lokasi mitra.

Tidak ada tanda tangan kesediaan mitra.

Mitra semestinya diwakili pejabat yang berwenang.

Sewa mobil hanya 1x, apakah kunjungan ke mitra 
cukup 1x?

Luaran sebaiknya ditambahkan HKI hak cipta untuk 
buku/modul materi pelatihan

- Jarak mitra yang cukup jauh hanya dengan 
memberikan sosialisasi penggunaan google classroom 
dinilai kurang efektif dalam kegiatan pengmas ini

- solusi dan permasalahan yang diangkat masih kurang 
tergambar jelas dalam kegiatan pelaksanaan pengmas 
ini

- publikasi yang dilakukan seperti pembuatan artikel di 
website ITTS bukan suatu luaran yang sesuai


