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BAB I
PENDAHULUAN
Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah berkewajiban
menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana
diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa
penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing
bangsa.
Misi Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah yang tercantum dalam
statuta Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah No.
KEP.STPTAW/091/MP-PB.AW//A.02/XII/2014 pada bab II pasal 3 adalah
menyelenggarakan penelitian dalam rangka mengembangkan iptek serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan misi dimaksud di
atas, unit yang menjunjung amanah tersebut adalah lembaga penelitian dan
pengabdian pada masyarakat (LP2M). Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam
beberapa sumber pendanaan yakni pendanaan yang bersumber dari kementerian
riset, teknologi dan pendidikan tinggi, pendanaan yang bersumber dari UMN Al
Washliyah, dan pendanaan dari pihak lain yang tidak bersifat mengikat.
Kebijakan ini lakukan didasarkan dan sekaligus merespon program hibah
penelitian yang diselenggarakan kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
yang sampai sekarang ini terdiri dari beberapa program hibah diantaranya adalah
desentralisasi, kompetitif nasional dan insinas. Kebijakan lainnya sebagaimana
tertulis pada pedoman akademik UMN Al-Washliyah tahun 2016 pasal 46 ayat 1
dan 2 tentang beban tugas dosen dan pasal 48 ayat 1 (b) tentang ekivalensi tugas
fungsional diantaranya dosen melaksanakan penelitian dan menghasilkan karya
ilmiah.
LP2M UMN Al Washliyah diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi
standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan
penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut:
1. Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu
hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya
akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi
ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak
mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional
wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan,
dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian
kepada masyarakat.
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2. Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a)
kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b)
berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan
untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha,
dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan
nasional; dan d) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan
mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. Standar proses penelitian, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri
atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode
ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d)
penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas
akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga
harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta
memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
4. Standar penilaian penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian
yang meliputi:
a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip
penilaian
b) paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan
penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua
pemangku kepentingan; harus memperhatikan kesesuaian dengan standar
hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat
mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil
penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a)
kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat
penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek
penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang
ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; c)
menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci
yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
6. Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal: a)
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan
proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan
tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait
dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses
pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memenuhi
standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. Standar pengelolaan penelitian, merupakan kriteria minimal tentang: a)
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
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pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud
dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk
mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu: a) kriteria minimal
sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal
dana penelitian internal pergruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan
lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian,
pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil
penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib
disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen
penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan
diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif
publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI); e) perguruan
tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti.
Selain delapan standar di atas, LP2M UMN Al Washliyah juga memiliki beberapa
standar yang bertujuan untuk peningkatan mutu penelitian dilingkungan UMN Al
Washliyah. Beberapa standar yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Standar reviewer
Standar reviewer ini merupakan standar yang penting yang dapat mempengaruhi
peningkatan kompetensi peneliti, peningkatan proses penelitian, dan
peningkatan produk hasil penelitian. Kompentensi dan kualitas reviewer ikut
menentukan kualitas, mutu produk penelitian karena reviewer merupakan pintu
pertama dalam menentukan mutu suatu proposal penelitian, dan mutu laporan
hasil penelitian. Jika reviewernya memiliki kualifikasi yang baikdan memadai
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka
akan tercipta budaya mutu penelitian di UMN Al Washliyah.
2. Standar Kerjasama penelitian
Salah satu indicator penelitian yang berkualitas dan memiliki daya saing pada
masa yang akan datang adalah penelitian yang dilaksanakan secara kolaboratif
baik sesama tenaga peneliti dilingkungan prodi, fakultas, Universitas maupun
kolaborasi antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi lainnya
dalam tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama juga dapat dilakukan
antara perguruan tinggi dengan instansi pemerinta maupun swasta. Kerjasama
juga dapat dilakukan antara disiplin ilmu dalam rangka meningkatkan mutu hasil
penelitian yang ditargetkan sebelumnya. Kegiatan kerjasama ini akan berjalan
baik jika memiliki standar yang telah ditentukan secara bersama-sama.
3. Standar Informasi Penelitian
Keberadaan informasi dalam pelaksanaan penelitian sangat menentukan
kuantitas dan kualitas penelitian di UMN Al Washliyah, selain itu standar
informasi itu juga mendukung terselenggaranya standar penelitian lainnya
karena informasi ini menjadi pintu awal dimulainya penyelenggaraan penelitian.
Standar informasi ini akan mengalir mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan
seleksi, pelaksanaan kontrak, pelaksanaan penelitian, penyampaian pelaporan
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hingga klarifikasi produk yang dijanjikan sebelumnya. Sukses tidaknya
pelaksanaan sebuah penelitian ditentukan oleh lancarnya arus informasi yang
berkaitan dengan pengelolaan penelitian. Oleh karnanya perlu dibuat standar
yang memadai tentang pemanfaatan informasi dalam bidang penelitian.
4. Standar Tenaga Pengelola Penelitian
Pengelola penelitian yang memiliki kualitas dan kompetensi dalam bidang
penelitian akan sangat menentukan kualitas pengelolaan penelitian di UMN Al
Washliyah, oleh karnanya pengelola penelitian dilingkungan LP2M UMN Al
Washliyah berasal dari tenaga pendidik yang memiliki track recod yang pernah
memenangkan dana penelitian dan pengabdian yang bersumber dari
Kemenristekdikti atau lembaga lainnya dalam tingkat nasional. Tenaga
pengelolaan penelitian ini difokuskan kepada substansi pelaksanaan penelitian.
Sedangkan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi penelitian dapat
dilakukan oleh tenaga kependidikan.
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BAB 2
PENGELOLAAN PENELITIAN DI LP2M UMN Al WASHLIYAH
2.1 Pendahuluan
Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, pengelola , dan pemberdaya, LP2M
UMN Al Washliyah berupaya terus mengawal kualitas penelitian di UMN Al
Washliyah. Pengelolaan penelitian di UMN Al Washliyah diarahkan untuk:
a. Mewujudkan keunggulan penelitian di UMN Al Washliyah;
b. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi swasta di bidang penelitian pada
tingkat regional, nasional dan internasional;
c. Meningkatkan angka partisipasi dosen/peneliti dalam melaksanakan penelitian
yang bermutu;
d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan serta kinerja penelitian di UMN Al
Washliyah; dan
e. Mendukung potensi UMN Al Washliyah sebagai perguruan tinggi dengan visi
misi, unggul, berkualitas, dan Islami.
2.2 Arah dan Fokus
Arah dan fokus penelitian Dosen UMN Al Washliyah tahun 2019-2023 antara lain
tercermin pada tabel berikut:
No

Bidang Unggulan

Sub Bidang Unggulan
Pengembangan Kajian Media

1

Pusat Studi Media Komunikasi dan
Kajian Wanita (MKKW)

Kesetaraan
gender,
pemberdayaan perempuan

Pengembangn TIK dan media
pembelajaran dalam Pendidikan
dan Pemberdayaan Keluarga

Pengembangan Kurikulum dan
Karakter Building
2

Pusat Studi Ilmu Pendidikan dan
Pemberdayaan Keluarga (IPPK)
Pemetaan Mutu Pendidikan dan
Profesionalisme
Guru
Berkelanjutan

Pengembangan
Kualitas KBM

3

Pusat Studi Ilmu-Ilmu Dasar (IID)

Penelitian

Kajian tentang pengembangan
ilmu-ilmu dasar (Mat,Fis, KIM)

5

Topik Unggulan
Dampak
Media terhadap
Perkembangan Sosial Anak
Kajian representasi perempuan
dalam
masyarakat
berbasis
budaya lokal dan nilai keislaman
 Multimedia dalam KBM
 Pengembangan media dan
visualisasi bahan ajar
 Pengembangan
e-learning
berbasis
pemberdayaan
keluarga dan sosial media.
 Kajian tentang Formulasi
Kurikulum di Sekolah dan PT
sesuai dengan dunia Kerja
 Pengembangan
model
pendidikan untuk pembentukan
karakter
 Pengembangan bahan ajar
berbasis KKNI
 Studi tentang mutu Pendidikan
di
tingkatlokal
maupun
nasional dikaitkan dengan
froseionalisme Guru
 Studi tentang mutu pendidikan
dalam tingkat internasional
 Pengembangan Model-Model
KBM berbasis TIK
 Penerapan dan Peningkatan
Kualitas
KBM
bagi
Mahasiswa, Guru, dan Dosen
berbaisi TIK
Pengkajian
tentang
pengembangan ilmu dasar sebagai
landasan
untuk penyelesaian
persoalan keluarga/masyarakat,
ekonomi, politik, keamanan dan
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Pusat Studi Agribisnis (AGR)

Peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan petani berbasis
ekonomi
Kekeluargaan

sosial budaya untuk masa yang
akan datang
 Pencarian
Model-model
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat berbasis Ekonomi
keluarga
 Peningkatan produksi hasil
pertanian melalui sentuhan
inovasi dan teknologi


5

Pusat Studi Sastra dan Budaya (SB)

Konservasi seni dan budaya
local



Pencarian bahan herbal, obat
dan rsimen terapi yang baru dan
lebih efektif serta bahan
kosmetik dan bahan pangan




6

Pusat Ptudi Farmasi dan Obat
Tradisional (FOT)

Bahan alam sebagai obat
Ekstraksi
dan
isolasi
senyawa
aktif,
pengembangan formulasi,
serta pengujian berbagai
aktivitas biologis bahan
alam menjadi obat yang
baik dan halal
Bahan
alam
sebagai
kosmetik
Ekstraksi
dan
isolasi
senyawa
aktif,
pengembangan formulasi,
serta pengujian berbagai
aktivitas biologis bahan
alam menjadi obat yang
baik dan halal
Bahan
alam
sebagai
makanan (health food)
Ekstraksi
dan
isolasi
senyawa
aktif,
pengembangan formulasi,
serta pengujian berbagai
manfaat
bahan
alam
menjadi
makanan
kesehatan
(health
food)obat yang baik dan
halal
Kajian hukum dan HAM

7

Pusat Studi hukum dan HAM (HH)

8

Pusat Studi Ekonomi dan
Lingkungan (EL).

Masalah Sosial dan Hukum
Adat

Pemberdayaan
Masyarakat

6

Ekonomi

Pengkajian tentang karya seni
dan budaya lokal untuk
peningkatan
kesejahteraan
keluarga
Pelestarian budaya dan seni
dalam masyarakat adat
Kajian tentang bahan obat
herbal dan kosmetik serta
pangan berbasis Bahan Lokal
Sumatera Utara
Kajian tentang produksi
kebutuhan rumah tangga
berbasis nabati
Sistem pengawetan makanan
dan minuman secara alami

Isolat aktif dan/ atau sediaan
bahan alam

Isolat aktif dan/ atau sediaan
bahan alam

Isolat aktif dan/ atau sediaan
bahan alam

Implementasi
peraturan
perundang-undangan
 Kajian tentang Pelaksanaan
Hukum Adat / kearifan lokal
(lokal Sumut/etnis) untuk
penyelesaian maslah bangsa
 Kajian tentang antisipasi
kejahatan lewat internet dan
ancaman sanksinya
 Peningkatan mutu legislator,
eksekuor dan ydikator dalam
penegakan hukum
 Pengkajian
tentang
pemberdayaan keluarga
(

Kajian Pelestarian Lingkungan
Hidup
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Pusat Studi Nilai-Nilai Keislaman

Keagamaan dan Keislaman

kajian manajemen) dalam
peningkatan
ekonomi
Masyarakat
 Peningkatan perekonomian
dengan
memanfaatkan
teknologi internet
Kajian Pelestarian lingkungan
hidup/khusus
intergrasi
peningkatan
penghasilan
keluarga, kelestarian lingkungan
dan kawasan hutan
Mualamalah, syahksyiyah,
munakahat, ibadah, ahkam,
jinayat, islam kontemporer, islam
dan adat budaya, perkembangan
AlWashliyah (pengelolaan
pendidikan, dakwah, amal social)

2.3 Program Penugasaan Penelitian
Program penelitian yang dikelola LP2M UMN Al Washliyah untuk dosen/peneliti
di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah meliputi kategori dan skema
penelitian sebagai berikut:
A. Katagori Penelitian Sumber Dana DRPM:
1. Katagori Penelitian Kompetitif Nasional
a. Penelitian Dosen Pemula (PDP).
b. Penelitian Dasar (PD)
c. Penelitian Terapan (PT).
d. Penelitian Pengembangan (PP)
e. Penelitian Kerjasama Antar PT (PKPT)
f. Penelitian Pascasarjana (PPS)
2. Katagori Penelitian Desentralisasi
a. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)
b. Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT).
c. Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT).
Panduan pelaksanaan penelitian sumber dana DRPM merujuk kepada Panduan
Penelitian
Edisi
XII
yang
dikeluarkan
oleh
DRPM.
(http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/)
B. Katagori Penelitian Sumber Dana UMN Al Washliyah
1. Penelitian Dosen Pemula UMN Al Washliyah (PDP-UMNAW).
2. Penelitian Dasar UMN Al Washliyah (PD-UMNAW)
3. Penelitian Terapan UMN Al Washliyah (PT-UMNAW).
4. Penelitian Pengembangan UMN Al Washliyah (PP-UMNAW)
5. Penelitian Kerjasama Antar PT UMN Al Washliyah (PKPT-UMNAW)
6. Penelitian Pascasarjana UMN Al Washliyah (PPS-UMNAW)
7. Penelitian Dasar Unggulan UMN Al Washliyah (PDU-UMNAW)
8. Penelitian Terapan Unggulan UMN Al Washliyah (PTU-UMNAW).
9. Penelitian Pengembangan Unggulan UMN Al Washliyah (PPU-UMNAW).
10. Penelitian Kajian Ke-Islaman dan Ke-Al Washliyahan (PKKIA-UMNAW)
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Panduan pelaksanaan penelitian sumber dana UMN Al Washliyah merujuk kepada
Panduan Penelitian Edisi II tahun 2019 yang dikeluarkan oleh LP2M UMN Al
Washliyah.
Pelaksanaan program penelitian sebagaimana disebutkan di atas dikelola langsung
oleh LP2M UMN Al Washliyah. Kewenangan pengusulan penelitian berdasarkan
kelompok jabatan fungsional masing-masing peneliti diatur sebagaimana sebagai
berikut:
Katagori

Desentralisasi

Skema

LTKL/GB

PDUPT

-

-

√

√

PTUPT

-

-

√

√

PPUPT

-

-

√

√

-

-

√

√

-

√

√

√

√

√

-

-

-

-

√

√

-

√

√

√

Penelitian
Sarjana
Penelitian
Doktor
Kompetitif
Nasional

Kelompok Pengusul
AA
LKT

TPJ

Tim

Pasca

Disertasi

Penelitian Dosen Pemula

Penelitian
Nasional

Pekerti

Strategi

2.4 Ketentuan Umum
Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu
penelitian di UMN Al Washliyah sesuai dengan rambu-rambu yang telah
ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LP2M UMN Al Washliyah menetapkan
ketentuan umum pelaksanaan program penelitian sebagai berikut:
a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap UMN Al Washliyah yang
mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen
Khusus (NIDK) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai NIDN atau
NIDK, sedangkan anggota peneliti/pelaksana bukan dosen harus dicantumkan
dalam proposal.
c. Proposal diusulkan secara online melalui simpelmas.umnaw.ac.id dan diketahui
oleh pimpinan fakultas tempat dosen tersebut bertugas sebagai/homebase dan
disetujui oleh ketua LP2M selanjutnya dikirim dengan cara diunggah.
d. Pada tahun yang sama, setiap dosen hanya boleh terlibat dalam pelaksanaan dua
kegiatan penelitian (masing-masing satu skema sebagai ketua dan satu skema
sebagai anggota atau dua skema sebagai anggota).
e. Apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian
peneliti/pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian
atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka
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ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian
selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang
telah diterima ke kas UMN Al Washliyah.
f. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal
akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk
mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya luaran yang dijanjikan.
g. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian mengacu kepada PMK.
49 Tahun 2017.
2.5 Tahapan Kegiatan
Secara umum, tahapan kegiatan penelitian yang disetujui untuk didanai meliputi
pengusulan, seleksi, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana ditunjukkan pada
Gambar berikut.
MEKANISME PENGELOLAAN PENELITIAN

LP2M

Mengumumkan
Penerimaan Usulan

Desk Evaluasi

Proses Seleksi Usulan
Penelitian

Kontrak

Seminar Pembahasan
Proposal

Pelaksanaan
Penetapan Pemenang

Pelaporan
Pencairan Dana Tahap
I

Tindaklanjut
Luaran

Monitoring Dan
Evaluasi

Pencairan Dana Tahap
II

Kinerja Penelitian

Publish/Terbit
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Ringkasan Skema Penugasaan, Tim Peneliti, Waktu dan Pendanaan UM N Al
Washliyah
Skema Penelitian
Penelitian Dosen Pemula UMN
Al Washliyah (PDP-UMNAW)

Syarat Tim Pengusul
o
o
o

Penelitian Dasar UMN Al
Washliyah (PD-UMNAW)

o

o

o
Penelitian Terapan UMN Al
Washliyah (PT-UMNAW)

o

o

o
o
Penelitian Pengembangan UMN
Al Washliyah (PP-UMNAW)

o

o

o

o
Penelitian Kerjasama Antar
Perguruan Tinggi UMN Al
Washliyah (PKPTUMNAW)

o
o
o
o
o
o
o

Ketua pengusul berpendidikan S2 dengan
jabatan fungsional maksimal asisten ahli atau
belum memiliki jabatan fungsional.
Anggota pengusul 2 orang (1 unsur Dosen, 1
unsur mahasiswa).
Pengusul hanya boleh mendapatkan skema
PDP sebanyak dua kali sebagai ketua atau
anggota dan baru boleh mengusulkan setelah
setahun berikutnya.
Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan
minimal jabatan fungsional asisten ahli, atau
berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional
sekurang-kurangnya lektor.
ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi
jurnal internasional atau nasional tidak
terakreditasi sebagai penulis pertama atau
corresponding author.
Anggota pengusul 2 orang (1 unsur Dosen, 1
unsur mahasiswa)
Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan
jabatan fungsional minimal asisten ahli, atau
berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional
minimal lektor.
Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi
minimal dua artikel di database terindeks
bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi
sebagai penulis pertama atau corresponding
author, atau minimal memiliki satu KI status
terdaftar.
Memiliki mitra
Anggota pengusul 2 orang (1 unsur Dosen, 1
unsur mahasiswa)
Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan
jabatan fungsional minimal asisten ahli, atau
berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional
minimal lektor.
Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi
minimal satu artikel di database terindeks
bereputasi sebagai penulis pertama atau
corresponding author atau minimal memiliki
satu KI status granted.
Memiliki mitra investor yang dibuktikan
dengan surat pernyataan yang berisikan
komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam
bentuk in cash minimal sebesar 10% dari dana
yang diajukan.
Anggota pengusul 2 orang (1 unsur Dosen, 1
unsur mahasiswa)
TPP terdiri atas ketua dan maksimum dua
orang anggota dari perguruan tinggi klaster
Madya atau Binaan;
ketua TPP berpendidikan S-2 dengan jabatan
fungsional maksimum lektor;
TPM bukan merupakan tempat TPP
menempuh pendidikan terakhir;
klaster kinerja penelitian perguruan tinggi
TPM harus lebih tinggi dari perguruan tinggi
TPP;
TPP dan TPM harus berasal dari PT yang
berbeda;
TPM terdiri atas seorang ketua dan seorang
anggota, keduanya berpendidikan S-3;
peneliti TPM minimal mempunyai 2 publikasi
sebagai penulis pertama atau corresponding
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Waktu
(Bulan)

Dana

12

5 jt

12

7 jt

12

10 jt

12

15 jt

12

10 jt

o
o

Penelitian Dasar Unggulan UMN
Al Washliyah (PDU-UMNAW)

o
o
o

o
o

o
o
o

o
o

Penelitian Terapan Unggulan
UMN Al Washliyah (PTUUMNAW)

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Penelitian Pengembangan
Unggulan UMN Al Washliyah
(PPU-UMNAW)

o

o

author pada jurnal bereputasi internasional
atau satu KI terdaftar;
usulan penelitian dibuat secara bersama antara
TPP dan TPM;
usulan TPP harus mendapat persetujuan TPM
melalui Simlitabmas; dan
tidak sedang menjabat.
Pengusul adalah dosen tetap di UMN Al
Washliyah atau yang memiliki NIDN;
Tim peneliti berjumlah 3–4 orang (melibatkan
1 orang mahasiswa), ketua tim peneliti
berpendidikan S-3 (doktor) atau S-2 dengan
jabatan lektor;
Salah satu anggota peneliti berpendidikan S-3
(doktor) atau S-2 dengan jabatan lektor;
Penelitian harus mengacu kepada renstra dan
memenuhi salah satu topik unggulan dan
memiliki peta jalan (road map) riset jangka
panjang.
Tim peneliti harus mempunyai rekam jejak
memadai dalam bidang yang akan diteliti;
Penelitian bersifat multitahun dengan jangka
waktu maksimal 2 tahun;
Anggota tim peneliti dapat berganti setiap
tahunnya, sesuai dengan kebutuhan dan peta
jalan penelitian dan dapat berasal dari PT lain
bila diperlukan.
Setiap peneliti hanya boleh mengusulkan satu
judul penelitian, baik sebagai ketua maupun
sebagai anggota pada skema PDUPT;
Besarnya dana penelitian per judul untuk setiap
tahunnya mengikuti ketentuan pendanaan
berdasarkan kepada Renstra Penelitian UMN
Al Washliyah.
Tim pengusul minimum berpendidikan S-2
dengan ketua peneliti mempunyai jabatan
fungsional minimum lektor
Tim pengusul boleh berstatus sebagai
mahasiswa
Biodata pengusul mencerminkan rekam jejak
yang memadai dengan penelitian yang
diusulkan
Jumlah tim peneliti maksimum 3–4 orang
(melibatkan 1 orang mahasiswa)
anggota, diutamakan multidisiplin) dengan
tugas dan peran setiap peneliti
diuraikan secara jelas dan disetujui oleh yang
bersangkutan, disertai bukti tanda tangan pada
setiap biodata yang dilampirkan
Susunan anggota peneliti setiap tahun dapat
berubah, sesuai dengan kompetensi dan
kebutuhan penelitian
Bagi pengusul yang berstatus mahasiswa,
lembaga pengusul adalah perguruan tinggi asal
yang bersangkutan
Pada tahun yang sama setiap pengusul hanya
boleh mengusulkan satu usulan baik sebagai
ketua maupun sebagai anggota.
ketua pengusul berpendidikan S3 dengan
jabatan fungsional minimal asisten ahli, atau
berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional
minimal lektor;
ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi
minimal dua artikel di database terindeks
bereputasi sebagai penulis pertama atau
corresponding author dibuktikan dengan
memperlihatkan URL artikel dimaksud, atau
minimal memiliki satu KI status granted;
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12

10 jt

12

13 jt

12

15 jt

o

Penelitian Tesis Magister UMN
Al Washliyah (PTM-UMNAW)

Penelitian Disertasi Doktor UMN
Al Washliyah (PDD-UMNAW)

Penelitian Pasca Doktor UMN Al
Washliyah (PPD-UMNAW)

memiliki mitra investor yang dibuktikan
dengan
surat
pernyataan
yang
berisikankomitmen penyertaan dana oleh mitra
dalam bentuk in cash minimal sebesar 10%
dari dana yang diajukan; dan
o anggota pengusul 2-3 orang dan melibatkan
satu orang mahasiswa.
o Pengusul merupakan dosen tetap perguruan
tinggi, bergelar doktor (S-3).
o Anggota pengusul terdiri atas dosen
pembimbing dan dua orang
mahasiswa magister bimbingannya.
o Pengusul merupakan dosen tetap perguruan
tinggi, sedang mengikuti program doktor (S-3)
baik program doctor by course maupun doctor
by research.
o Ketua pengusul memiliki pengalaman publikasi
minimal dua artikel sebagai penulis pertama
dalam jurnal nasional tidak terakreditasi atau
corresponding author di jurnal internasional.
o Anggota tim terdiri atas seorang mahasiswa
doctor dan seorang mahasiswa magister baik
berasal dari dalam maupun luar PT
o Ketua pengusul adalah dosen senior
berpendidikan doctor dengan jabatan akademik
minimal Lektor
o Peneliti pasca doktor harus sudah memiliki
publikasi di jurnal
internasional dan lulus paling lama 3 tahun pada
saat pengusulan.
o Topik penelitian yang diusulkan harus terkait
dengan bidang
ilmu peneliti pasca
doktor dan kepakaran peneliti pengusul.

12

10 jt

12

10 jt

12

10 jt

2.6 Kewenangan Pengelolaan Penelitian
Dalam melaksanakan pengelolaan penelitian, perlu ada pedoman kewenangan yang
jelas. Panduan ini diperlukan sebagai acuan bagi para peneliti dalam mengusulkan
proposal penelitiannya.
2.7 Kewenangan LP2M UMN Al Washliyah
Kewenangan LP2M UMN Al Washliyah dalam pengelolaan penelitian meliputi
hal-hal berikut:
a. Menyusun Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) dalam rangka
meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
b. Menetapkan indikator kinerja penelitian yang sesuai dengan yang ditetapkan
oleh DRPM.
c. Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian dengan
mengacu pada standar norma SPMPPT.
d. Mengembangkan secara bertahap skema penelitian yang sesuai dengan Renstra
Penelitian.
e. Mendorong terbentuknya kelompok Peneliti yang berdaya saing nasional dan
internasional.
f. Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja
penelitian di tingkat perguruan tinggi.
g. Melaksanakan kontrak pelaksanaan penelitian dengan peneliti.
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2.8 Reviewer Penelitian Internal UMN Al Washliyah
Komite Penilai dan/atau Penilai Penelitian internal UMN Al Washliyah melakukan
seleksi proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M. Penilai
internal perguruan tinggi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Adapun
persyaratan Penilai/reviewer internal perguruan tinggi adalah:
a. mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai,
dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai;
b. berpendidikan doktor;
c. mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
d. berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah sekali sebagai ketua
peneliti pada penelitian berskala nasional dan atau pernah mendapatkan
penelitian berskala internasional;
e. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau
nasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) atau penulis
korespondensi (corresponding author);
f. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah nasional dan atau
seminar ilmiah internasional;
2.9 Pengelolaan Penelitian
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana disebutkan di atas, LP2M
mengelola penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan penanganan
pengaduan dan luaran. Pengelolaan penelitian UMN Al Washliyah mengacu
kepada SPMPPT.
2.10 Pengusulan Proposal Penelitian
1. Pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh dosen yang memiliki
NIDN/NIDK
2. Diawali dengan mendaftar dan melengkapi identitas pengusul ke
simpelmas.umnaw.ac.id dengan menggunakan username dan password yang
telah dimiliki.
3. Username dan password dapat diperoleh di LP2M/operator.
4. Proposal yang diunggah harus terlebih dahulu disahkan sesuai dengan format
yang berlaku
2.11 Seleksi Proposal Penelitian
Seleksi proposal penelitian UMN Al Washliyah dilakukan oleh tim penilai.
Ketentuan yang terkait dengan seleksi proposal penelitian oleh tim penilai adalah
sebagai berikut:
Seleksi proposal penelitian Kompetisi UMN Al Washliyah secara umum dilakukan
dalam dua tahapan, yaitu evaluasi dokumen, substansi proposal penelitian. Pada
skema penelitian tertentu, proses seleksi dilengkapi dengan tahapan kunjungan
lapangan. Pelaksanaan proses seleksi, pelaksanaan penelitian, monev, dan tindak
lanjut kegiatan diuraikan sebagai berikut:
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2.12 Seminar Proposal
Setiap proposal yang diusulkan harus diseminarkan setelah lolos desk evaluasi oleh
reviewer
2.13 Pengumuman Proposal yang Didanai
LP2M UMN Al Washliyah akan memutuskan proposal penelitian layak didanai
berdasarkan pada nilai yang direkomendasikan oleh reviewer dalam bidang
administrasi dan substansi.
2.14 Kontrak Penelitian
Pelaksanaan kontrak penugasan dilaksanakan antara ketua LP2M atas nama Rektor
dengan para ketua tim pengusul pelaksananaan penelitian. Peneliti harus segera
melaksanakan penelitian setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian
penelitian.
2.15 Pendanaan dan Biaya Pengelolaan Penelitian
Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan penelitian di LP2M yang meliputi
biaya pengelolaan dan seleksi proposal, monitoring dan evaluasi (monev) internal
penelitian dibebankan kepada anggaran penelitian yang telah ditetapkan dalam
RAB setiap tahunnya.
2.16. Pelaporan
a. Penelitian Pendanaan Internal UMN Al-Washliyah
1. Peneliti
menyiapkan
hard
copy
dan
soft
copy
(lapakhirpenelitian@gmail.com) laporan akhir penelitian untuk pelaksanaan
kegiatan pemantauan oleh penilai internal;
2. Menyiapkan borang pemantauan oleh (monitoring dan evaluasi)
3. Menyerahkan hard copy laporan akhir penelitian ke:
4. LP2M Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah yang
bersangkutan sebanyak sebanyak 2 (dua) Eksemplar;
5. Perpustakaan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah 1 (satu)
eksemplar.
Hard copy laporan akhir sebagaimana dimaksud pada point 3 di atas memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
 Ukuran kertas
: A4;
 Warna sampul depan : Disesuaikan dengan panduan;
 Di bawah bagian kulit ditulis: dibiayai oleh UMN Al Washliyah sesuai
dengan surat persetujuan Rektor pelaksanaan penugasan penelitian dosen
pemula bagi dosen perguruan tinggi swasta dilingkungan Universitas Muslim
Nusantara Al Washliyah bulan dan tahun.
Menyerahkan Luaran penelitian ke LP2M UMN Al-Washliyah berupa Jurnal
Ilmiah/Buku Ajar, HKI dll sesuai yang telah dijanjikan.
2.17 Monitoring dan Evaluasi
LP2M UMN Al Washliyah melalui tim reviewer wajib melakukan monitoring dan
evaluasi internal terhadap pelaksanaan penelitian. Hasil monitoring dan evaluasi
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internal dilaporkan oleh masing-masing reviewer ke LP2M. Setiap peneliti wajib
mengikuti seminar hasil akhir penelitian. Bagi peneliti yang tidak hadir seminar
hasil dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengusulkan penelitian pada tahun
selanjutnya tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima.
2.18 Tindak Lanjut Hasil Penelitian
Peneliti diharuskan melaporkan luaran penelitian setiap tahun ke LP2M sesuai
dengan luaran usulan yang dijanjikan sebelum penerimaan usulan baru tahun
berikutnya.
2.19 Paten dan Hak Kekayaan Intelektual
Universitas melalui LP2M UMN Al Washliyah mendorong dan memfasilitas
Dosen dalam pengurusan untuk memperoleh Paten/HKI dari karya-karya yang
Dosen/sivitas Akademika peroleh. Fasilitas yang disediakan oleh Universitas dalam
bentuk antara lain: bantuan biaya permohonan paten, bantuan biaya permohonan
pemeriksaan substantif paten dan bantuan biaya pemeliharaan tahunan yang
besarnya disesuaikan dengan kemampuan Universitas.
2.20 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kegiatan
Pengumuman penerimaan
proposal
Penerimaan proposal
Desk evaluasi proposal
Seminar Proposal
Penetapan proposal yang
didanai
Penandatangan kontrak
penelitian
Pelaksanaan penelitian
Monitoring dan evaluasi
Seminar Hasil
Laporan akhir
Seminar
Nasional/Internasional

Jul
1m

Ag

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

1b
2m
1h
1m
1h

1h
1h
1m
1h
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BAB 3
PENELITIAN DOSEN PEMULA UMN Al WASHLIYAH (PDP-UMNAW)

3.1 Pendahuluan
Program Penelitian Dosen Pemula (PDP-UMNAW) dimaksudkan sebagai kegiatan
penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk
meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di lingkungan UMN
Al Washliyah. Cakupan Penelitian ini meliputi semua rumpun ilmu. Penelitian ini
diperuntukan bagi dosen dengan pendidikan maksimum S-2 dan jabatan fungsional
maksimum asisten ahli. Skema ini diharapkan dapat menginisiasi penyusunan peta
jalan penelitian bagi pengusul. Hasil penelitian skema ini berada di level TKT 1
sampai 3. Setelah penelitian ini selesai, para peneliti diwajibkan untuk
menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan
dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih kompetitif.
3.2 Tujuan Penelitian
Tujuan dari Penelitian Dosen Pemula (PDP-UMNAW) sebagai berikut :
a. Untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti dosen pemula
b. Menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil
penelitiannya dalam jurnal ilmiah, baik nasional atau prosiding seminar nasional
maupun internasional
c. Menginisiasi penyusunan peta jalan penelitiannya
3.3 Luaran Penelitian
Luaran wajib Penelitian Dosen Pemula UMN Al Washliyah (PDP-UMNAW)
berupa :
Luaran wajib dari PDP-UMNAW berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal
nasional ber ISSN dan prosiding seminar nasional atau internasional.
Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan berupa artikel
jurnal internasional, HKI dan atau bahan ajar yang ber-ISBN.
3.4 Kriteria Penelitian
Kriteria PDP-UMNAW mengikuti pedoman berikut:
a. Penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun
b. Pembiayaan penelitian PDP-UMNAW mengacu pada renstra penelitian UMN Al
Washliyah
3.5 Persyaratan Pengusul
a. Ketua pengusul berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional maksimal asisten
ahli atau belum memiliki jabatan fungsional.
b. Anggota pengusul 2 orang (1 unsur Dosen, 1 unsur mahasiswa).
c. Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP-UMNAW sebanyak dua kali
sebagai ketua atau anggota dan baru boleh mengusulkan setelah setahun
berikutnya.
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d. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran
maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_Prodi_PDP.pdf,
kemudian diunggah ke simpelmas.umnaw.ac.id.
3.6 Sistematika Usulan Penelitian
Usulan Penelitian Dosen Pemula (PDP-UMNAW) 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
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RINGKASAN
Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian,
tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT
penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.
I. LATAR BELAKANG
Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan
permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian
ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art
dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Sumber pustaka/referensi
primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah
dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun
terakhir.
III. METODE
Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak
melebihi 600 kata. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan
yang jelas.
IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN
Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian,
dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan
menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.
Tabel Rencana Capaian
Jenis Luaran

No
Kategori
1

Artikel ilmiah dimuat di
jurnal

Indikator Capaian

Sub Kategori
Internasional bereputasi
Nasional Terakreditasi

2

3

Artikel ilmiah dimuat di
prosiding

Internasional Terindeks

Invited speaker dalam
temu ilmiah

Internasional

Nasional

Nasional
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Wajib

Tambahan

TS1)

TS+1

TS+2

4

Visiting Lecturer

Internasional

5

Hak Kekayaan
Intelektual (HKI)

Paten
Paten sederhana
Hak Cipta
Merek dagang
Rahasia dagang
Desain Produk Industri
Indikasi Geografis
Perlindungan Varietas
Tanaman
Perlindungan Topografi
Sirkuit Terpadu

6

Teknologi Tepat Guna

7
8

Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial
Bahan Ajar

9

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)

Isi dengan tanda ceklist disesuaikan dengan luaran wajib dan tambahan masing-masing usulan

V. RENCANA ANGGARAN BIAYA
Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada renstra penelitian
UMN Al Washliyah. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM
yang berlaku (49 Tahun 2017). Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada
skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan.
VI. JADWAL
Jadwal penelitian disusun sesuai bagan chat.
VII. DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan
pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan
dalam Daftar Pustaka.
VIII. LAMPIRAN
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul
Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti diatas meterai Rp. 6000.
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Cover Warna Merah Jambu

Kode/ Nama Rumpun Ilmu ………./…..

USULAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA UMNAW

Logo UMN

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL
Nama Ketua/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN
Nama Mahasiswa/NPM

PERGURUAN TINGGI
Bulan dan Tahun
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Halaman Pengesahan PDP-UMNAW

1. Judul Penelitian
2. Bidang Ilmu
3. Peneliti
a. Nama
b. NIDN
c. Telepon/ HP
d. Alamat Email
e. Jabatan Fungsional
f. Fakultas
g. Prodi
4. Anggota Peneliti (1)
h. Nama
i. NIDN
j. Jabatan Fungsional
k. Fakultas/Prodi
5. Anggota Peneliti (2)
l. Nama
m. NIDN
n. Jabatan Fungsional
o. Fakultas/Prodi
6. Anggota Mahasiswa
p. Nama
q. NPM
r. Fakultas
s. Prodi
7. Lama Penelitian
8. Biaya yang diusulkan
9. Biaya Internal PT
10.
Biaya Mandiri
11.
Biaya Keseluruhan

: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
:
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: …………….Tahun
: Rp….…………….
: Rp………………..
: Rp….…………….
: Rp..........................

Medan, bulan,tahun
Mengetahui,
Dekan Fakultas ……………

Ketua Peneliti,

………………………………
NIP/NIDN

…………………………
NIP/NIDN.

Menyetujui,
Ketua LP2M UMN Al Washliyah

…………………………………………
NIP/NIDN
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Borang Penilaian Proposal PDP-UMNAW

Judul Penelitian
Tema
Program Studi
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Anggota Peneliti
Lama Penelitian Keseluruhan
Biaya Diusulkan ke UMNAW
Biaya Mandiri
Biaya Direkomendasikan
No

1

2

3

4

5

: …………………………………………………………………………………………….
: ..............................................................................................................................................
: ……………………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………… ……… …………… ………… ..
: ……………………………………………………… ……… …………… ………… .
: ……………………………………………………………… …………… ………… .
: ................ orang
: …………. tahun
: Rp .....................
: Rp …………….
: Rp .....................

Kriteria Penilaian

Bobot (%)

Perumusan masalah:
a. Ketajaman perumusan
masalah
b. Tujuan Penelitian
Peluang luaran penelitian:
a. Publikasi ilmiah
b. Pengembangan ipteksosbud
c. Pengayaan bahan ajar

Skor

Nilai

25

25

Metode penelitian
Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan

25

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

15

Kelayakan penelitian:
- Kesesuaian waktu
- Kesesuaian biaya
- Kesesuaian personalia

10

Jumlah

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama lengkap
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Borang Monitoring Dan Evaluasi PDP-UMNAW

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Anggota Peneliti
Lama Penelitian Keseluruhan
Biaya Diusulkan ke UMNAW
Biaya Mandiri
Biaya yang disetujui UMNAW
No
1

2

: ……………………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………… …………… ………… .
: ……………………………………………………… … … … …………… ………… .
: ……………………………………………………… … … … …………… ………… .
: ................ orang
: …………. tahun
: Rp .....................
: Rp ……………
: Rp .....................

Komponen Penilaian
Publikasi ilmiah / jurnal

tidak ada draf

Sebagai pemakalah dalam tidak ada draf
temu ilmiah lokal /nasional

Bahan ajar

tidak ada draf

3

4

Bobot
(%)

Keterangan

TTG,produk/model/purwaru tidak ada draf
pa/ desain/ karya seni/
rekayasa sosial

submitted Accepted published
terdaftar

Skor

Nilai

50

sudah dilaksanakan
20

diproses
penerbit sudah terbit
(editing)

produk

20

Penerapan
10

Jumlah

100

Komentar Penilai:
................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama lengkap
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Borang Penilaian Seminar Hasil PDP-UMNAW
Judul Penelitin
: ………………………………………………………………………………..
Ketua Peneliti
: ………………………………………………………………………………..
NIDN
: ………………………………………………………………………………..
Program Studi
: ……………………………………………………………………………….
Jangka Waktu Penelitian
: mulai tahun ..….. sampai tahun …………………………………………….
Biaya Keseluruhan Dari UMNAW
: Rp ………………….
No
Kriteria Penilaian
Bobot (%)
Skor
Nilai
1

Luaran:
Publikasi pada jurnal Nasional, Nasioanl terakreditasi/
jurnal Internasional terakreditasi

35

2

Prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal,
regional maupun nasional/Internasional

25

3

Pengkayaan Bahan ajar

25

4

Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil
Jumlah

15
100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan- tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Poster PDP-UMNAW

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Keseluruhan dari UMNAW
No

:.............................................................................................................................
: ............................................................................................................................
: ...........................................................................................................................
: ...........................................................................................................................
: ....................... Tahun
: Rp ...........................
Kriteria Penilaian
Bobot (%)
Skor
Nilai

1

Substansi (tujuan, metode, hasil)

40

2

Kejelasan Informasi:
- Terbaca (visible)
- Terstruktur (structured)

30

3

Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian)

30

Jumlah

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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BAB 4
PENELITIAN DASAR UMN AL WASHLIYAH (PD-UMNAW)
4.1 Pendahuluan
Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016, Penelitian Dasar
dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi,
formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (proof-ofconcept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.
Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip
kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian Dasar
dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi
suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu
proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung
penelitian terapan. Skema Penelitian Dasar ini dapat dilakukan untuk penelitian
kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat
dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium. Dalam proses
pengukuran TKT, hasil Penelitian Dasar akan berada di tingkat 1 sampai dengan
tingkat 3.
Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016, Penelitian Dasar
dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi,
formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (proof-ofconcept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.
Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip
kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian Dasar
dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi
suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu
proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung
penelitian terapan. Skema Penelitian Dasar ini dapat dilakukan untuk penelitian
kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat
dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium. Dalam proses
pengukuran TKT, hasil Penelitian Dasar akan berada di tingkat 1 sampai dengan
tingkat 3.
4.2 Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian Dasar (PD-UMNAW) sebagai berikut:
a. meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian dasar di perguruan tinggi
sehingga menghasilkan invensi, baik metode, teori baru atau prinsip kebijakan
baru yang belum pernah ada sebelumnya, pada pengukuran TKT 1-3;
b. meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian dasar
di perguruan tinggi;
c. meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan menghasilkan publikasi ilmiah
dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
d. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk
bekerjasama dengan institusi mitra di dalam atau di luar negeri.
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4.3 Luaran Penelitian
Luaran wajib Penelitian Dasar (PD-UMNAW) dapat berupa:
1. minimal satu artikel di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi dan
HKI terdaftar
2. prosiding seminar nasional atau seminar internasional
Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan berupa artikel
jurnal internasional, HKI dan atau bahan ajar yang ber-ISBN
4.4 Kriteria Penelitian
Kriteria Penelitian Dasar (PD-UMNAW) mengikuti pedoman sebagai berikut:
a. penelitian bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 2 tahun dan luarannya
akan dievaluasi setiap tahun; dan
b. pembiayaan penelitian untuk setiap tahunnya mengikuti ketentuan pendanaan
berdasarkan renstra penelitian UMN Al Washliyah
4.5 Persyaratan Pengusul
Persyaratan pengusul Penelitian Dasar (PD-UMNAW) sebagai berikut:
a. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten
ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya
lektor.
b. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi jurnal internasional atau nasional
tidak terakreditasi sebagai penulis pertama atau corresponding author.
c. Anggota pengusul 2 orang (1 unsur Dosen, 1 unsur mahasiswa)
d. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran
maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_Prodi_PD.pdf, kemudian
diunggah ke simpelmas.umnaw.ac.id.
4.6 Sistematika Usulan Penelitian Dasar
Usulan Penelitian Dasar (PD-UMNAW) 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
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RINGKASAN
Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian,
tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT
penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.
I. LATAR BELAKANG
Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan
permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian
ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.
II. TINJAUAN PUSTAKA
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Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art
dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat
dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber
pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian
pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber
pustaka 10 tahun terakhir.
III. METODE
Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak
melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang
menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama
waktu yang diusulkan.
IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN
Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian,
dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan
menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.
Tabel Rencana Capaian
Jenis Luaran

Indikator Capaian

No
Kategori
1

Artikel ilmiah dimuat di
jurnal

Sub Kategori

Wajib

Tambahan

Internasional bereputasi
Nasional Terakreditasi

2

Artikel ilmiah dimuat di
prosiding

Internasional Terindeks

Invited speaker dalam
temu ilmiah

Internasional

4

Visiting Lecturer

Internasional

5

Hak Kekayaan
Intelektual (HKI)

Paten

3

Nasional

Nasional

Paten sederhana
Hak Cipta
Merek dagang
Rahasia dagang
Desain Produk Industri
Indikasi Geografis
Perlindungan Varietas
Tanaman
Perlindungan Topografi
Sirkuit Terpadu

6

Teknologi Tepat Guna

7

Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial

8

Bahan Ajar

9

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)

Isi dengan tanda ceklist disesuaikan dengan luaran wajib dan tambahan masing-masing usulan
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TS1)

TS+1

TS+2

V. RENCANA ANGGARAN BIAYA
Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada renstra penelitian
UMN Al Washliyah. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM
yang berlaku (49 Tahun 2017). Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada
skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan.
VI. JADWAL
Jadwal penelitian disusun sesuai bagan chat.
VII. DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan
pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan
dalam Daftar Pustaka.
VIII. LAMPIRAN
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul
Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti diatas meterai Rp. 6000
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Cover Warna Kuning PU

Kode/ Nama Rumpun Ilmu ………./…..

USULAN
PENELITIAN DASAR UMNAW

Logo UMN

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL
Nama Ketua/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN
Nama Mahasiswa/NPM

PERGURUAN TINGGI
Bulan dan Tahun
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Halaman Pengesahan PD-UMNAW
1. Judul Penelitian
2. Bidang Ilmu
3. Peneliti
a. Nama
b. NIDN
c. Telepon/ HP
d. Alamat Email
e. Jabatan Fungsional
f. Fakultas
g. Prodi
4. Anggota Peneliti (1)
h. Nama
i. NIDN
j. Jabatan Fungsional
k. Fakultas/Prodi
5. Anggota Peneliti (2)
l. Nama
m. NIDN
n. Jabatan Fungsional
o. Fakultas/Prodi
6. Anggota Mahasiswa
p. Nama
q. NPM
r. Fakultas
s. Prodi
7. Lama Penelitian
8. Biaya yang diusulkan
9. Biaya Internal PT
10.
Biaya Mandiri
11.
Biaya Keseluruhan

: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
:
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: …………….Tahun
: Rp….…………….
: Rp………………..
: Rp….…………….
: Rp..........................

Medan, bulan,tahun
Mengetahui,
Dekan Fakultas ……………

Ketua Peneliti,

………………………………
NIP/NIDN

…………………………
NIP/NIDN.

Menyetujui,
Ketua LP2M UMN Al Washliyah

…………………………………………
NIP/NIDN
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Borang Penilaian Proposal PD-UMNAW

Judul Penelitian
: .............................................................................................................................................
Program Studi
: .............................................................................................................................................
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
: .............................................................................................................................................
b. NIDN
: .............................................................................................................................................
c. Jabatan Fungsional
: .............................................................................................................................................
Anggota Peneliti
: ................ orang
Lama Penelitian Keseluruhan
: ........... tahun
Biaya Diusulkan ke UMNAW : Rp .....................
Biaya Mandiri
: Rp ………………….
Biaya Direkomendasikan
: Rp .............................
No
Kriteria Penilaian
Bobot
Skor
Nilai
Perumusan masalah:
1
a. Ketajaman perumusan masalah
25
b. Tujuan Penelitian
Peluang luaran penelitian:
a. Publikasi ilmiah
2
25
b. Pengembangan iptek-sosbud
c. Pengayaan bahan ajar
Metode penelitian
3
25
digunakan
Tinjauan pustaka:
a. Relevansi
4
15
b. Kemutakhiran
c. Penyusunan daftar pustaka
Kelayakan penelitian:
- Kesesuaian waktu
5
10
- Kesesuaian biaya
- Kesesuaian personalia
Jumlah
100
Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama lengkap
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Borang Monitoring dan Evaluasi PD-UMNAW

Judul Penelitian
Peneliti Utama
NIDN
Perguruan Tinggi
Institusi Mitra Luar Negeri
Tahun Pelaksanaan Penelitian
Biaya yang diusulkan ke UMNAW
Biaya yang disetujui UMNAW

No
1
2

3

: ………………………………………………………………………………...
: ..............................................................................................................................
: …………………………………………………………………………………
: ...........................................................................................................................
: ...........................................................................................................................
: Tahun ke- ........ dari rencana ....... tahun
: Rp…………………….
: Rp…………………….

Komponen Penilaian
Publikasi
tidak ada
draf
ilmiah
internasional
Sebagai
tidak ada
draf
pemakalah dalam
temu
ilmiah
internasional
Hak kekayaan intelektual: paten, paten
sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia
dagang, desain produk industri, indikasi
geografis, perlindungan varietas tanaman,
perlindungan topografi sirkuit terpadu; dan
atau
Teknologi Tepat Guna; dan atau
Produk/Model/Purwarupa/
Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial

Keteran
submitted gan
reviewed

Skor

50
Terdaftar

tidak ada

draf

sudah
dilaksanakan

terdaftar

20

granted

20

tidak ada

tidak ada
4

Bobot
accepted published

Bahan Ajar

draf

draf

produk

penerapan

diproses
penerbit sudah terbit
(editing)

Jumlah

10
100

Rekomendasi Reviewer :
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Pemantau,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Nilai

Borang Proposal Lanjutan PD-UMNAW

Judul Penelitian
Bidang Penelitian
Perguruan Tinggi
Program Studi
Ketua Peneliti
Nama Lengkap
NIDN
Jabatan Fungsional
Ketua Tim mitra
Institusi Mitra
Lama Penelitian Keseluruhan
Tahun Usulan Penelitian
Diusulkan ke UMNAW
Direkomendasikan
Biaya dari mitra
No

: ………………………………………………………….....................................................
: .............................................................................................................................................
: .............................................................................................................................................
: .............................................................................................................................................
: .............................................................................................................................................
: .............................................................................................................................................
: .............................................................................................................................................
: .............................................................................................................................................
: .............................................................................................................................................
: ........... Tahun
: Tahun ke- ….. dari rencana ….. tahun
: Rp ......................
: Rp ......................
: Rp ...................... / in kind tuliskan: ..............................

Kriteria Penilaian

Bobot (%)

1

Relevansi Penelitian (urgensi, kedalaman materi)

25

2

Kualitas Penelitian (orisinalitas, ketepatan metode,
kepustakaan, luaran/dampak) dan capaian tahun
Sebelumnya

25

3

Kerja sama (strategis, internasionalisasi)

25

4

Kelayakan (persyaratan administrasi, rekam jejak peneliti
Indonesia dan mitra kerja sama, anggaran)

25

Skor

Nilai

100

Jumlah

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Proposal Lanjutan PD-UMNAW

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi
Institusi Mitra
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Keseluruhan Dari UMNAW
No

: ………………………………………………………………………………..
: ………………………………………………………………………………..
: ………………………………………………………………………………..
: ………………………………………………………………………………..
:
: ……..… Tahun
: Rp ………………….
Kriteria Penilaian
Bobot (%)
Skor
Nilai

1

Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian

20

2

Realisasi publikasi pada jurnal internasional* (minimal 1/th)

40

3

Realisasi luaran lainnya* :
a. Bahan ajar
b. Teknologi tepat guna, rumusan kebijakan, publik, model
pembelajaran/pemberdayaan masyarakat, rekayasa sosial- ekonomi
c. Prosiding seminar internasional
d. HKI dan Lain-lain

20

4

Kualitas dan komitmen mitra kerja sama :
a. Realisasi pendanaan
b. Transfer ilmu pengetahuan / teknologi c. Keberlanjutan kerja sama

10

5

Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil

10

Jumlah

100

Keterangan:
* Mengacu pada borang penilaian capaian luaran kegiatan Penelitian Kerja Sama Luar NegeriSkor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 =
buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan- tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Poster PD-UMNAW

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Keseluruhan dari UMNAW
No
Kriteria Penilaian

: ………………………………………………………………………………...
: ………………………………………………………………...........................
: ………………………………………………………………………………...
: ………………………………………………………………………………..
: ....................... Tahun
: Rp ...........................
Bobot (%)
Skor
Nilai

1

Substansi (tujuan, metode, hasil)

40

2

Kejelasan Informasi:
- Terbaca (visible)
- Terstruktur (structured)

30

3

Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian)

30

Jumlah

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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BAB 5
PENELITIAN TERAPAN UMN AL WASHLIYAH (PTUMNAW)
5.1 Pendahuluan
Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi
dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai
kelanjutan dari riset dasar. Penelitian Terapan adalah model penelitian yang lebih
diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks. Penelitian ini
berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan
laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Dalam proses pengukuran
TKT, hasil Penelitian Terapan akan berada di tingkat 4 sampai dengan tingkat 6.
Skema Penelitian Terapan ini dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari
dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara
multilateral atau dalam bentuk konsorsium.
Sesuai dengan RPJMN dan isu aktual, Kemenristekdikti menetapkan sepuluh
Bidang Fokus Riset yang telah tertuang dalam Lampiran 2 yang meliputi: (1)
Pangan-Pertanian, (2) Energi Energi Baru dan Terbarukan, (3) Kesehatan-Obat, (4)
Transportasi, (5) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (6) Pertahanan dan
Keamanan, (7) Material Maju, (8) Kemaritiman, (9) Kebencanaan, dan (10) Sosial
Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan. Substansi Penelitian Terapan harus mengacu
pada sepuluh Bidang Fokus Riset dimaksud yang selanjutnya diturunkan ke tema,
topik, dan judul penelitian.
5.2 Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian Terapan (PT-UMNAW) sebagai berikut:
a. meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan perguruan tinggi untuk
menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
b. memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin;
c. membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra pengguna hasil
penelitian;
d. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk
bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri; dan
e. mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan
budaya.
5.3 Luaran Penelitian
Luaran wajib Penelitian Terapan (PT-UMNAW) berupa:
Jurnal internasional dan prosiding Internasional atau nasional dan HKI
Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan berupa artikel
jurnal internasional, atau bahan ajar yang ber-ISBN
5.4 Kriteria Penelitian
Kriteria Penelitian Terapan (PT-UMNAW) mengikuti pedoman berikut:
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a. penelitian bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 2–3 tahun dan luaran
akan dievaluasi setiap tahun; dan
b. pembiayaan penelitian mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan bidang
fokus mengacu renstra penelitian.
5.5 Persyaratan Pengusul
Persyaratan pengusul Penelitian Terapan (PT-UMNAW) sebagai berikut:
a. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten
ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor.
b. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database
terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis
pertama atau corresponding author, atau minimal memiliki satu KI status
terdaftar.
c. Mecantumkan nama mitra
d. Anggota pengusul 2 orang (1 unsur Dosen, 1 unsur mahasiswa)
e. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran
maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_Prodi_PT.pdf, kemudian
diunggah ke simpelmas.umnaw.ac.id.
5.6 Sistematika Usulan Penelitian Terapan (PT-UMNAW)
Usulan Penelitian Terapan (PT-UMNAW) 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
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RINGKASAN
Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian,
tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT
penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.
I. LATAR BELAKANG
Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan
permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian
ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art
dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat
dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber
pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian
pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber
pustaka 10 tahun terakhir.
III. METODE
Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak
melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang
menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama
waktu yang diusulkan.
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IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN
Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian,
dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan
menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.
Tabel Rencana Capaian
Jenis Luaran

Indikator Capaian

No
Kategori
1

Artikel ilmiah dimuat di
jurnal

Sub Kategori

Wajib

Tambahan

TS1)

TS+1

TS+2

Internasional bereputasi
Nasional Terakreditasi

2

Artikel ilmiah dimuat di
prosiding

Internasional Terindeks

Invited speaker dalam
temu ilmiah

Internasional

4

Visiting Lecturer

Internasional

5

Hak Kekayaan
Intelektual (HKI)

Paten

3

Nasional

Nasional

Paten sederhana
Hak Cipta
Merek dagang
Rahasia dagang
Desain Produk Industri
Indikasi Geografis
Perlindungan Varietas
Tanaman
Perlindungan Topografi
Sirkuit Terpadu

6

Teknologi Tepat Guna

7

Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial

8

Bahan Ajar

9

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)

Isi dengan tanda ceklist disesuaikan dengan luaran wajib dan tambahan masing-masing usulan

V. RENCANA ANGGARAN BIAYA
Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada Renstra Penelitian
yang berlaku. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM yang
berlaku (49 Tahun 2017). Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada
skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan.
VI. JADWAL
Jadwal penelitian disusun sesuai bagan chat.
VII. DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan
pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan
dalam Daftar Pustaka.
VIII. LAMPIRAN
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
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Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul
Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti diatas meterai Rp. 6000
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Cover Warna Nila Tua

Kode/ Nama Rumpun Ilmu ………./…..

USULAN
PENELITIAN TERAPAN UMNAW

Logo UMN

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL
Nama Ketua/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN
Nama Mahasiswa/NPM

PERGURUAN TINGGI
Bulan dan Tahun
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Halaman Pengesahan PT-UMNAW
1. Judul Penelitian
: …………………………………………………………………………………………….
2. Bidang Ilmu
: …………………………………………………………………………………………….
3. Peneliti
:
a. Nama
: …………………………………………………………………………………………….
b. NIDN
: …………………………………………………………………………………………….
c. Telepon/ HP
: …………………………………………………………………………………………….
d. Alamat Email
: …………………………………………………………………………………………….
e. Jabatan Fungsional
: …………………………………………………………………………………………….
f. Fakultas
: …………………………………………………………………………………………….
g. Prodi
: …………………………………………………………………………………………….
4. Anggota Peneliti (1)
: …………………………………………………………………………………………….
h. Nama
: …………………………………………………………………………………………….
i. NIDN
: …………………………………………………………………………………………….
j. Jabatan Fungsional : …………………………………………………………………………………………….
k. Fakultas/Prodi
: …………………………………………………………………………………………….
5. Anggota Peneliti (2)
: …………………………………………………………………………………………….
l. Nama
: …………………………………………………………………………………………….
m. NIDN
: …………………………………………………………………………………………….
n. Jabatan Fungsional : …………………………………………………………………………………………….
o. Fakultas/Prodi
: …………………………………………………………………………………………….
6. Anggota Mahasiswa
: …………………………………………………………………………………………….
p. Nama
: …………………………………………………………………………………………….
q. NPM
: …………………………………………………………………………………………….
r. Fakultas
: …………………………………………………………………………………………….
s. Prodi
: …………………………………………………………………………………………….
7. Lama Penelitian
: …………….Tahun
8. Biaya yang diusulkan
: Rp….…………….
9. Biaya Internal PT
: Rp………………..
10.
Biaya Mandiri
: Rp….…………….
11.
Biaya Keseluruhan : Rp..........................

Medan, bulan,tahun
Mengetahui,
Dekan Fakultas ……………

Ketua Peneliti,

………………………………
NIP/NIDN

…………………………
NIP/NIDN.

Menyetujui,
Ketua LP2M UMN Al Washliyah

…………………………………………
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Borang Penilaian Proposal PT-UMNAW

Judul Penelitian
Bidang Unggulan PT
Topik Unggulan
Program Studi
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Anggota Peneliti
Lama Penelitian Keseluruhan
Biaya Penelitian Tahun ke-1
a. Diusulkan ke UMNAW
b. Direkomendasikan
c. Dana Mandiri
No
1
2

3
4
5
6

: ……………………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………………
:
:
:
:
:

……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
................ orang
................ tahun

: Rp .....................
: Rp .....................
: Rp ..................... / in kind tuliskan: ...........................................

Kriteria
Penilaian
Kemampuan presentasi dan penguasaan materi

Bobot (%)

Skor

Nilai

10

Tingkat kestrategisan dan skala permasalahan yang ingin diatasi
program penelitian yang diusulkan
Manfaat penelitian yang dapat diterapkan untuk memecahkan isu
strategis, cara penerapannya
Keutuhan peta jalan penelitian dan strategi pelaksanaan
Riset
Rekam jejak tim peneliti dan kelayakan sumber daya lain
Keterlibatan mitra dalam implementasi hasil

15

20
20
20
15

Jumlah

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal, bulan, tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Monitoring dan Evaluasi PT-UMNAW

: …………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………….
: ……… orang
: Tahun ke- ........ dari rencana ....... tahun
: Rp…………………….
: Rp…………………….
: Rp ……………..........

Judul Penelitian
Bidang Fokus
Program Studi
Ketua Peneliti
a. Nama
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
d. Anggota Peneliti
Tahun Pelaksanaan Penelitian
Biaya yang diusulkan ke UMNAW
Biaya Mandiri
Biaya yang disetujui UMNAW
No

Komponen Penilaian

tidak ada draf
1

Publikasi
ilmiah

2

Sebagai pemakalah
dalam temu ilmiah

Bobot Skor

Keterangan

Internasional

submitted accepte published
d
20

Nasional Terakreditasi
tidak ada draf

Terdaftar

sudah
dilaksanakan
10

Internasional
Nasional
Lokal

Hak kekayaan intelektual: paten, paten
sederhana, hak cipta, merek dagang,
rahasia dagang, desain produk industri,
indikasi geografis, perlindungan varietas
tanaman, perlindungan topografi sirkuit
terpadu

tidak ada draf

Teknologi tepat guna

tidak ada draf

Produk

penerapan

Produk/model/purwarupa/desain/ karya
seni/rekayasa social

tidak ada draf

Produk

penerapan

4

tidak ada draf
Bahan ajar

proses
editing

sudah terbit

5

3

Terdaftar granted

20

40

10

Jumlah

100

Komentar Pemantau:
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai

Tanda tangan
Nama lengkap
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Nilai

Borang Proposal Lanjutan PT-UMNAW

Judul Penelitian
Bidang Fokus
Program Studi
Ketua Peneliti
a. Nama
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
e. Anggota Peneliti
Tahun Pelaksanaan Penelitian
Biaya yang diusulkan ke UMNAW
Biaya Mandiri
Biaya yang disetujui UMNAW
No
1
2

: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: ……… orang
: Tahun ke- ........ dari rencana ....... tahun
: Rp…………………….
: Rp……………………..
: Rp…………………….

Kriteria Penilaian

Bobot(%)

Capaian penelitian tahun sebelumnya terkait roadmap
Manfaat penelitian yang dapat diterapkan untuk
memecahkan isu strategis, dan rencana tahun selanjutnya

Skor

Nilai

25
25

3

Keutuhan peta jalan penelitian dan target tahun berikutnya

20

4

Rekam jejak tim peneliti dan kelayakan sumber daya lain

15

6

Keterlibatan dan komitmen mitra

15

Jumlah

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun

Penilai I,
Tanda tangan

Penilai II,
Tanda tangan

Nama Lengkap

Nama Lengkap
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Borang Penilaian Seminar Hasil PT-UMNAW

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi
Bidang Fokus
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Keseluruhan Dari UMNAW
No

: ………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………………
: mulai tahun ..….. sampai dengan tahun …..
: Rp ………………….

Kriteria Penilaian
1

2

3

4

Bobot (%) Skor

Cakupan dan dampak hasil penelitian (lokal, nasional, dan atau
regional)
Luaran:
a. Teknologi Tepat Guna, rumusan kebijakan publik, model
b. pembelajaran/pemberdayaan masyarakat, rekayasa sosialekonomi
c. HKI
d. Publikasi Ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal
e. internasional
f. Bahan ajar
Tingkat pemanfaatan hasil penelitian:
a. Aplikasi hasil penelitian di masyarakat dan/atau industri
dalam
b. menyelesaikan masalah-masalah strategis
c. Penetapan kebijakan publik
d. Peningkatan kapasitas perguruan tinggi
Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil

Nilai

30

35

25

10
100

Jumlah
Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Poster PT-UMNAW

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Keseluruhan dari UMNAW
No
Kriteria Penilaian

: ............................................................................................................................
: ............................................................................................................................
: ............................................................................................................................
: ...........................................................................................................................
: ....................... Tahun
: Rp ...........................
Bobot (%)
Skor Nilai

1

Substansi (tujuan, metode, hasil)

40

2

Kejelasan Informasi:
- Terbaca (visible)
- Terstruktur (structured)

30

3

Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian)

30
100

Jumlah
Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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BAB 6
PENELITIAN PENGEMBANGAN UMN AL WASHLIYAH (PPUMNAW)
6.1 Pendahuluan
Penelitian Pengembangan ditujukan untuk mencapai pengembangan lebih lanjut
pada tahapan model/produk/purwarupa yang telah di uji coba dalam lingkungan
yang sebenarnya. Penelitian pengembangan adalah model penelitian yang lebih
diarahkan untuk mengembangkan produk komersial. Dalam penelitian ini
diperlukan keterlibatan mitra sebagai investor. Dalam proses pengukuran TKT,
hasil penelitian pengembangan berada di level TKT 7 sampai 9.
Sesuai dengan RPJMN dan isu aktual, Kemenristekdikti menetapkan sepuluh
Bidang Fokus Riset yang telah tertuang dalam Lampiran 2 yang meliputi: (1)
Pangan-Pertanian, (2) Energi-Energi Baru dan Terbarukan, (3) Kesehatan-Obat, (4)
Transportasi, (5) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (6) Pertahanan dan
Keamanan, (7) Material Maju, (8) Ke-Islaman dan Ke- Al Washliyahan, (9)
Kebencanaan, dan (10) Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan. Substansi
Penelitian Pengembangan harus mengacu pada sepuluh Bidang Fokus Riset
dimaksud yang selanjutnya diturunkan ke tema, topik, dan judul penelitian. Skema
Penelitian Pengembangan dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam
atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara
multilateral atau dalam bentuk konsorsium.
6.2 Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian Pengembangan (PP-UMNAW) sebagai berikut:
a. menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang siap
diterapkan yang dicirikan dengan TKT 7-9;
b. merealisasikan peta jalan teknologi atau hasil riset yang bersifat multidisiplin
yang menghasilkan produk komersial;
c. membangun kemitraan Academic, Bussiness, Government, dan Community
(ABGC); dan
d. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk
bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri.
6.3 Luaran Penelitian
Luaran wajib Penelitian Pengembangan (PP-UMNAW) sebagai berikut:
a. tahun kesatu:
1. purwarupa laik industri dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya
yang berKI;
2. dokumen feasibility study;
b. tahun kedua hasil uji laik industri; dan
c. tahun ketiga business plan.
Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan berupa artikel
jurnal internasional, HKI dan atau bahan ajar yang ber-ISBN yang telah di HKI kan
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6.4 Kriteria Penelitian
Kriteria Penelitian Pengembangan (PP-UMNAW) mengikuti ketentuan berikut:
a. Penelitian Pengembangan bersifat multitahun dengan jangka waktu penelitian
3 tahun.
b. Luaran akan dievaluasi setiap tahun; dan
c. Pembiayaan penelitian untuk setiap tahunnya mengikuti ketentuan pendanaan
berdasarkan bidang fokus mengacu renstra penelitian.
6.5 Persyaratan Pengusul
Persyaratan pengusul Penelitian Pengembangan (PP-UMNAW) sebagai berikut:
a. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten
ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor.
b. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal satu artikel di database
terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author atau
minimal memiliki satu KI status granted.
c. Memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan
komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal sebesar
10% dari dana yang diajukan.
d. Anggota pengusul 2 orang (1 unsur Dosen, 1 unsur mahasiswa)
e. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran
maksimum 5 MB dan diberi nama Nama KetuaPeneliti_Prodi_PP.pdf,
kemudian diunggah dan dokumen cetak diarsipkan di LP2M. kemudian
diunggah ke simpelmas.umnaw.ac.id.
6.6 Sistematika Usulan Penelitian (PP-UMNAW)
Usulan Penelitian Pengembangan (PP-UMNAW) 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
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RINGKASAN
Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian,
tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT
penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.
I. LATAR BELAKANG
Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan
permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian
ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art
dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat
dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber
pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian
pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber
pustaka 10 tahun terakhir.
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III. METODE
Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak
melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang
menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama
waktu yang diusulkan.
IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN
Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian,
dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan
menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.
Tabel Rencana Capaian
Jenis Luaran
No
1

Kategori
Artikel ilmiah dimuat di
jurnal

Sub Kategori

Indikator Capaian
Wajib

Tambahan

TS1)

TS+1

TS+2

Internasional bereputasi
Nasional Terakreditasi

2

Artikel ilmiah dimuat di
prosiding

Internasional Terindeks

3

Invited speaker dalam
temu ilmiah

Internasional

4

Visiting Lecturer

Internasional

5

Hak Kekayaan
Intelektual (HKI)

Paten

Nasional

Nasional

Paten sederhana
Hak Cipta
Merek dagang
Rahasia dagang
Desain Produk Industri
Indikasi Geografis
Perlindungan Varietas
Tanaman
Perlindungan Topografi
Sirkuit Terpadu

6

Teknologi Tepat Guna

7
8

Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial
Bahan Ajar

9

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)

Isi dengan tanda ceklist disesuaikan dengan luaran wajib dan tambahan masing-masing usulan

V. RENCANA ANGGARAN BIAYA
Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada PMK tentang SBK
Sub Keluaran Penelitian yang berlaku (49 Tahun 2017). Selanjutnya rincian biaya
tersebut harus mengacu pada SBM yang berlaku. Besarnya anggaran yang
diusulkan tergantung pada skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan.
VI. JADWAL
Jadwal penelitian disusun sesuai bagan chat.
VII. DAFTAR PUSTAKA
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Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan
pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan
dalam Daftar Pustaka.
VIII. LAMPIRAN
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian
Lampiran 2. Dukungan sarana dan prasarana penelitian menjelaskan sarana yang
menunjang penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian ini
dan ketersediannya di perguruan tinggi pengusul. Apabila tidak tersedia, jelaskan
bagaimana cara mengatasinya.
Lampiran 3. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
Lampiran 4. Biodata ketua dan anggota tim pengusul
Lampiran 5. Surat pernyataan ketua peneliti
Lampiran 6. Persetujuan (Endorsement) yang dibuktikan dengan surat pernyataan
kesediaan bermaterai 6000
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Cover Warna Putih Susu

Kode/ Nama Rumpun Ilmu ………./…..

USULAN
PENELITIAN PPUMNAW

Logo UMN

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL
Nama Ketua/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN
Nama Mahasiswa/NPM

PERGURUAN TINGGI
Bulan dan Tahun
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Halaman Pengesahan PP-UMNAW

1. Judul Penelitian
2. Bidang Ilmu
3. Peneliti
a. Nama
b. NIDN
c. Telepon/ HP
d. Alamat Email
e. Jabatan Fungsional
f. Fakultas
g. Prodi
4. Anggota Peneliti (1)
h. Nama
i. NIDN
j. Jabatan Fungsional
k. Fakultas/Prodi
5. Anggota Peneliti (2)
l. Nama
m. NIDN
n. Jabatan Fungsional
o. Fakultas/Prodi
6. Anggota Mahasiswa
p. Nama
q. NPM
r. Fakultas
s. Prodi
7. Lama Penelitian
8. Biaya yang diusulkan UMNAW
9. Biaya Mandiri
10. Biaya Keseluruhan

: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
:
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………...
: ………………………………………………………………………………...
: ………………………………………………………………………………...
: ………………………………………………………………………………...
: ………………………………………………………………………………...
: …………….Tahun
: Rp….…………….
: Rp….…………….
: Rp..........................

Medan, bulan,tahun
Mengetahui,
Dekan Fakultas ……………

Ketua Peneliti,

………………………………
NIP/NIDN

…………………………
NIP/NIDN.

Menyetujui,
Ketua LP2M UMN Al Washliyah

…………………………………………
NIP/NIDN
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Borang Penilaian Proposal PP-UMNAW

Judul Penelitian
Bidang Unggulan PT
Topik Unggulan
Program Studi
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Anggota Peneliti
Lama Penelitian Keseluruhan
Biaya Penelitian
a. Dana dari UMNAW
b. Dana Mandiri
c. Diusulkan ke UMNAW
d. Direkomendasikan
No

: …………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..

: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………………………………….
:
: Rp. ………………
: Rp. ………………
: Rp. ………………
: Rp. ………………
Kriteria
Bobot (%)
Skor
Nilai
Penilaian
Keterkaitan antara proposal penelitian terhadap capaian road

1

2

3
4.

map/keunggulan Renstra Penelitian Perguruan Tinggi
1. Rekam jejak tim peneliti
2. Hasil riset yang telah diperoleh sebelumnya (kepemilikan
HKI, publikasi, dan lain-lain)
Dukungan dana (incash/in kind) dari internal perguruan tinggi dan dari
Mitra

15
15
15

15

Kebaruan dan Prospek Komersialisasi

15

Potensi tercapainya luaran:
c. Produk/proses teknologi TRL 7; atau
d. Publikasi, HKI, bahan ajar, teknologi tepat
guna,model/kebijakan, rekayasa sosial dan lain-lain;

25

5.
Jumlah

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
.........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama lengkap
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Borang Monitoring dan Evaluasi PP-UMNAW

Bidang Kajian Unggulan
Judul Penelitian
Bidang Penelitian
Program Studi
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Anggota Peneliti
Institusi mitra
Lama Penelitian Keseluruhan
Dana yang Diusulkan ke UMN
Dana dari Mitra Industri

Dana yang Direkomendasikan
No
1.

2.
3.
4.

: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: …………… ………… ………… ………… ………… … …………… ………… ..
: …………… ………… ………… ………… ………… … …………… ………… . .
: …………… ………… ………… ………… ………… … …………… ………… ..
: …………… ………… ………… ………… ………… … …………… ………… . .
: ................ orang
: ……………………………………………………………………………………………
: ................ tahun
: Tahun ke-1 = Rp ……………………….
Tahun ke-2 = Rp ......................................
: Tahun ke-1 = Rp (min 15%)
Tahun ke-2 = Rp
Tahun ke-3 = Rp .....................................Tahun ke-4 = Rp
Tahun ke-5 = Rp ......................................
: Tahun ke…….. = Rp

Kriteria
Penilaian
Kesiapan dan ketersediaan sarana :
Memiliki kesiapan peralatan fisik/non fisik yang mendukung
penyelenggaraan kegiatan penelitian, baik di perguruan tinggi
pengusul maupun institusi mitra.

Bobot (%)

Skor

Nilai

25

Dukungan hasil penelitian terdahulu untuk mencapai sasaran/luaran:
Formula, purwarupa, hasil kajian, model, produk, dst.

25

Organisasi: a. Leadership dan teamwork, b. Kelengkapan system
organisasi, c. Koordinasi dan Pembagian Tugas

25

Institusi Mitra:
Dukungan dana, fasilitas, dan komitmen untuk mengaplikasikan ke
skala industrial atau potensi hilirisasi.

25

Jumlah

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Proposal Lanjutan PP-UMNAW

Judul Penelitian
: ………………………………………………………………………………….
Bidang Unggulan PT
: ………… ………… ………… ………… ………… …… …… ……… ………… ..
Topik Unggulan
: ………… ………… ………… ………… ………… …… …… ……… ………… ..
Program Studi
: …………………………………………………………………………………………….
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
: …………………………………………………………………………………… ……..
b. NIDN
: …………… ………… ………… ………… ………… … …… ……… ………… …
c. Jabatan Fungsional
: …………… ………… ………… ………… ………… … … … ……… ………… …
Anggota Penelitian
: ................ orang
Tahun Usulan Penelitian
: Tahun ke- ….. dari rencana ….. tahun
Biaya Penelitian
a. Dana dari internal UMNAW : Rp .....................
b. Dana dari Mitra
: Rp ..................... / in kind tuliskan:
c. Dana Mandiri
: Rp .....................
d. Direkomendasikan
: Rp .....................
No
Kriteria Penilaian
Bobot (%)
Skor
Nilai
1

Kinerja penelitian tahun sebelumnya

40

2

Rekam jejak tim peneliti dan Keterlibatan Mitra

10

Dukungan dana (incash/in kind) dari internal perguruan tinggi dan Mitra
3
4.

10
Kebaruan dan Prospek Komersialisasi/Hilirisasi

10

Potensi tercapainya luaran:
a. Produk/proses teknologi; atau
b. Publikasi, HKI, bahan ajar, teknologi tepat guna,model/kebijakan, rekayasa
5.
sosial dan lain-lain; atau
c. Pengkajian, pengembangan dan penerapan iptek-sosbud

Jumlah

30

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Seminar Hasil PP-UMNAW

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Keseluruhan Dari DRPM
No
1
2
3

:……………………………………………………………………………………………
:……………………………………………………………….……………………………
:…………………………………………………………………………………………….
:…………………………………………………………………………………………….
: ……… Tahun
: Rp …………………. dan Mitra (min 15%)

Kr
Kemampuan presentasi dan materi
ite presentasi
ria
Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana

Bobot (%)
30

Luaran penelitian berupa produk/prototype sdh
dikembangkan dan diujicoba di lingkungan yang
sebenarnya

40

Skor

Nilai

30

Jumlah

100

Keterangan:
*Mengacu pada borang penilaian capaian luaran kegiatan penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan- tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Poster PP-UMNAW

Judul Penelitian
: ………………………………………………………………………………....
Ketua Peneliti
: ………………………………………………………………………………....
NIDN
: …………………………………………………………………………………
Program Studi
: …………………………………………………………………………………
Jangka Waktu Penelitian
: ....................... Tahun
Biaya Keseluruhan dari UMNAW : Rp ........................... dan Mitra (min 15%)
No

Kriteria Penilaian

Bobot (%)

1

Substansi (tujuan, metode, hasil)

40

2

Kejelasan Informasi:
- Terbaca (visible)
- Terstruktur (structured)

30

3

Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian)

30

Jumlah

Skor

Nilai

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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BAB 7
PENELITIAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI
UMN AL WASHLIYAH (PKPT-UMNAW)
7.1 Pendahuluan
Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah semakin
berkembangnya dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Hampir oleh masyarakat
semua provinsi maupun kabupaten kota saat ini sudah memiliki institusi
pendidikan tinggi, baik dalam bentuk universitas, sekolah tinggi, maupun
akademi. Fenomena ini sangat menggembirakan karena pendidikan tinggi akan
lebih mudah dijangkau terutama di lokasi-lokasi perguruan tinggi di manapun.
Dengan demikian, program peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia
yang merupakan salah satu tugas dari Kemristekdikti dapat lebih mudah
terealisasikan.
DRPM Ditjen Penguatan Risbang telah melaksanakan berbagai program
pembinaan untuk meningkatkan kualitas dosen khususnya bidang penelitian.
Hasilnya dapat dilihat dengan telah berkembangnya pusat-pusat penelitian maupun
kelompok-kelompok peneliti unggulan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Kelompok peneliti, laboratorium, dan pusat penelitian tersebut telah memiliki
kemampuan dan suasana akademik yang kondusif untuk pengembangan dan
pelaksanaan penelitian secara baik. Namun, perkembangan yang dicapai belum
merata untuk setiap perguruan tinggi.
Oleh karena itu, kerja sama penelitian antar kelompok peneliti yang relatif baru
berkembang dengan pusat-pusat penelitian maupun kelompok-kelompok peneliti
unggulan perguruan tinggi di Indonesia masih perlu didorong dan ditingkatkan
sehingga sinergi pelaksanaan penelitian dapat lebih optimal.
7.2 Tujuan
Tujuan skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi (PKPT-UMNAW)
adalah: untuk memberikan wadah bagi dosen/kelompok peneliti yang relative baru
berkembang dalam kemampuan menelitinya agar dapat memanfaatkan sarana dan
keahlian, serta mengadopsi dan mencontoh budaya penelitian yang baik dari
kelompok peneliti yang lebih maju di perguruan tinggi lain dalam melaksanakan
penelitian yang bermutu dan melakukan publikasi internasional bereputasi;
7.3 Luaran Penelitian
Luaran wajib penelitian ini adalah publikasi satu artikel ilmiah per tahun dalam
jurnal internasional dan prosiding internasional atau nasional
Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan berupa artikel
jurnal internasional, HKI dan atau bahan ajar yang ber-ISBN.
7.4 Kriteria dan Pengusulan
Kriteria dan persyaratan umum pengusulan (PKPT-UMNAW) adalah sebagai
berikut.
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a. TPP terdiri atas ketua dan maksimum dua orang anggota dari perguruan tinggi
klaster Madya atau Binaan;
b. ketua TPP berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional maksimum lektor;
c. TPM bukan merupakan tempat TPP menempuh pendidikan terakhir;
d. klaster kinerja penelitian perguruan tinggi TPM harus lebih tinggi dari perguruan
tinggi TPP;
e. TPP dan TPM harus berasal dari PT yang berbeda;
f. TPM terdiri atas seorang ketua dan seorang anggota, keduanya berpendidikan S3;
g. peneliti TPM minimal mempunyai 2 publikasi sebagai penulis pertama atau
corresponding author pada jurnal bereputasi internasional atau satu KI terdaftar;
h. usulan penelitian dibuat secara bersama antara TPP dan TPM;
i. usulan TPP harus mendapat persetujuan TPM lembaga; dan
j. tidak sedang menjabat.
k. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran
maksimum
5
MB
dan
diberi
nama
Nama
KetuaPeneliti_Prodi_PKPTUMNAW.pdf,
kemudian
diunggah
ke
simpelmas.umnaw.ac.id.
7.5 Sistematika Usulan Penelitian
Usulan (PKPT-UMNAW) 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
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RINGKASAN
Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian,
tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT
penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.
I. LATAR BELAKANG
Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan
permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian
ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art
dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat
dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber
pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian
pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber
pustaka 10 tahun terakhir.
III. METODE
Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak
melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang
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menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama
waktu yang diusulkan.
IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN
Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian,
dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan
menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.
Tabel Rencana Capaian
Jenis Luaran

Indikator Capaian

No
Kategori
1

Artikel ilmiah dimuat di
jurnal

Sub Kategori

Wajib

Tambahan

TS1)

TS+1

TS+2

Internasional bereputasi
Nasional Terakreditasi

2

Artikel ilmiah dimuat di
prosiding

Internasional Terindeks

Invited speaker dalam
temu ilmiah

Internasional

4

Visiting Lecturer

Internasional

5

Hak Kekayaan
Intelektual (HKI)

Paten

3

Nasional

Nasional

Paten sederhana
Hak Cipta
Merek dagang
Rahasia dagang
Desain Produk Industri
Indikasi Geografis
Perlindungan Varietas
Tanaman
Perlindungan Topografi
Sirkuit Terpadu

6

Teknologi Tepat Guna

7

Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial

8

Bahan Ajar

9

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)

Isi dengan tanda ceklist disesuaikan dengan luaran wajib dan tambahan masing-masing usulan

V. RENCANA ANGGARAN BIAYA
Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada PMK tentang SBK
Sub Keluaran Penelitian yang berlaku (49 Tahun 2017). Selanjutnya rincian biaya
tersebut harus mengacu pada SBM yang berlaku. Besarnya anggaran yang
diusulkan tergantung pada skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan.
VI. JADWAL
Jadwal penelitian disusun sesuai bagan chat.
VII. DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan
pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan
dalam Daftar Pustaka.
VIII. LAMPIRAN
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Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian
Lampiran 2. Dukungan sarana dan prasarana penelitian menjelaskan sarana yang
menunjang penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian ini
dan ketersediannya di perguruan tinggi pengusul. Apabila tidak tersedia, jelaskan
bagaimana cara mengatasinya.
Lampiran 3. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
Lampiran 4. Biodata ketua dan anggota tim pengusul
Lampiran 5. Surat pernyataan ketua peneliti
Lampiran 6. Persetujuan (Endorsement)
Surat keterangan dari ketua TPM yang menyatakan persetujuannya untuk menjadi
mitra dalam pelaksanaan penelitian yang diusulkan, dan pernyataan bahwa kondisi
dan kapasitas laboratorium TPM dapat menerima TPP selama melaksanakan
penelitian bermaterai 6000
Lampiran 7. Pernyataan dari Atasan Langsung TPP
Surat keterangan dari atasan langsung TPP
yang menyatakan bahwa
TPP tidak sedang melaksanakan pendidikan pascasarjana.
Lampiran 8. Pernyataan TPP
Surat keterangan TPP yang menyatakan bahwa selama berada di TPM, TPP akan
melaksanakan penelitian secara penuh waktu, yang disetujui/ditanda tangani oleh
dekan yang bersangkutan. Tanda tangan dekan ini sekaligus sebagai persetujuan
dekan kepada TPP bahwa TPP diizinkan meninggalkan semua tugas di institusi TPP
selama TPP melaksanakan penelitian di TPM.
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Logo UMN
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Halaman Pengesahan PKPT-UMNAW

1. Judul Penelitian
2. Bidang Ilmu
3. Peneliti
a. Nama
b. NIDN
c. Telepon/ HP
d. Alamat Email
e. Jabatan Fungsional
f. Fakultas
g. Prodi
4. Anggota Peneliti (1)
h. Nama
i. NIDN
j. Jabatan Fungsional
k. Fakultas/Prodi
5. Anggota Peneliti (2)
l. Nama
m. NIDN
n. Jabatan Fungsional
o. Fakultas/Prodi
6. Anggota Mahasiswa
p. Nama
q. NPM
r. Fakultas
s. Prodi
7. Lama Penelitian
8. Biaya yang diusulkan
9. Biaya Internal PT
10.
Biaya Mandiri
11.
Biaya Keseluruhan

: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
:
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………….Tahun
: Rp….…………….
: Rp………………..
: Rp….…………….
: Rp..........................

Medan, bulan,tahun
Mengetahui,
Dekan Fakultas ……………

Ketua Peneliti,

………………………………
NIP/NIDN

…………………………
NIP/NIDN.

Menyetujui,
Ketua LP2M UMN Al Washliyah

…………………………………………
NIP/NIDN
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Borang Penilaian Proposal PKPT-UMNAW
Judul Penelitian
Bidang Penelitian
Perguruan Tinggi TPP
Program Studi
Ketua Peneliti TPP
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Ketua TPM
a. Nama Lengkap
b. Perguruan Tinggi TPM
c. NIDN
d. Jabatan Fungsional
Lama Penelitian Keseluruhan
Bia ya Penelitian Tahun Ke-1
a. Diusulkan ke UMNAW
b. Direkomendasikan
c. Dana dari instansi lain
No
1

: .................................................................................................................................................
: ...............................................................................................................................................
: ...............................................................................................................................................
: ...............................................................................................................................................
: ..................................................................................................................................................
: ...............................................................................................................................................
: ...............................................................................................................................................
: ...............................................................................................................................................
: ...............................................................................................................................................
: ...............................................................................................................................................
: ...............................................................................................................................................
: ........... tahun
: Rp ......................
: Rp ......................
: Rp ...................... / in kind tuliskan : ...............................

Kriteria Penilaian
Kesesuaian keahlian pengusul dengan program

Bobot (%)
15

2

Pentingnya kerja sama penelitian

a.
3
b.

Rekam jejak TPM:
Kesesuaian keahlian,
Prestasi penelitian dan Publikasi, HKI, kerja sama.

4

Mutu penelitian (tujuan, metode, luaran)

20

a.
5
b.
c.

Kelayakan penelitian:
Keberlanjutan penelitian di TPP,
Biaya,
Perencanaan/alokasi waktu kerja sama.

20

Skor

Nilai

20

25

100

Jumlah

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Monitoring Dan Evaluasi PKPT-UMNAW

Judul Penelitian
Ketua Tim Peneliti Pengusul (TPP)
NIDN
Perguruan Tinggi TPP
Ketua Tim Peneliti Mitra
Perguruan Tinggi TPM
Tahun Pelaksanaan Penelitian
Bia ya yang diusulkan ke UMNAW
Bia ya yang disetujui UMNAW
No
Komponen Penilaian

:
:
:
:
:
:
:
:
:

........................................................................................................................
....................................................................................................................
.........................................................................................................................
.............................................................................................................................
.........................................................................................................................
.......................................................................................................................
Tahun ke- ........ dari rencana ....... tahun
Rp…………………….
Rp ……………..........
Keterangan
Bobot
Skor
Nilai
(%)

tidak ada
1

Publikasi
Ilmiah

draf Submitted

Accepted

published

Internasional
Nasional
Terakreditasi

25

Lokal

2

3

Sebagai
pemakalah
dalam temu
ilmiah

Internasional
Nasional
Lokal
Produk/model /
purwarupa/TTG, desain/
karya seni/ rekayasa
sosial/HKI, bahan ajar
Komitmen kerja sama

tidak ada

draf

terdaftar

sudah
dilaksanakan
15

tidak ada

draf

Produk

penerap
an

kurang

cukup

Baik

sangat
baik

kurang

Cukup

Baik

sangat
baik

4
5

Keberlanjutan program
penelitian di TPP

20

20

20

Jumlah
100
Komentar Pemantau:
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Proposal Lanjutan PKPT-UMNAW
Judul Penelitian
Bidang Penelitian
Perguruan Tinggi TPP
Program Studi
Ketua Peneliti TPP
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Ketua TPM
a. Nama Lengkap
b. Perguruan Tinggi TPM
c. NIDN
d. Jabatan Fungsional
Tahun Usulan Penelitian
Bia ya Penelitian
a. Diusulkan ke UMNAW
b. Direkomendasikan
c. Dana dari instansi lain
No

: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………………...
: …………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………………...
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: Tahun ke- ….. dari rencana ….. tahun
: Rp
: Rp ......................
: Rp ...................... / in kind tuliskan: ....................................
Kriteria

Bobot (%)

1

Kemampuan presentasi dan Penilaian
penguasaan materi

15

2

Pentingnya kerja sama penelitian:
a. Penguatan Kompetensi TPP yang diperoleh
b. Sarana dan prasarana penelitian yang dikembangkan

25

3

Mutu penelitian:
a. Relevansi dan kemutakhiran program
b. Ketetapan desain dan metode penelitian

25

4

5

Potensi tercapain ya luaran penelitian:
a. Publikasi
b. Peningkatan ketajaman penelitian
c. Peningkatan kemampuan peneliti TPP

Skor

Nilai

25

Kelayakan penelitian:
a. Keberlanjutan penelitian di TPP
b. Rencana Biaya
c. Perencanaan/alokasi waktu kerja sama

15

100

Jumlah
Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Seminar Hasil PKPT-UMNAW
Judul Penelitian
: ………………………………………………………………............................
Ketua Peneliti
: ………………………………………………………………………………...
NIDN
: ………………………………………………………………………………...
Program Studi
: ………………………………………………………………………………...
Jangka Waktu Penelitian: ……… Tahun
Bia ya Kes eluruhan Dari UMNAW
: Rp ………………….
Biaya Mandiri
: Rp ………………….
Keterangan:
Nilai
No
Kriteria Penilaian
Bobot (%)
Skor
1

Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian

25

2

kerjasama antar perguruan tinggi
Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana*

25

3

Komitmen TPP dan TPM

25

4

Keberlanjutan dan kemandirian program di TPP

15

5

Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil

10

Jumlah

100

*Mengacu pada borang penilaian capaian luaran kegiatan PKPT
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Poster PKPT-UMNAW
Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi Pengusul
Jangka Waktu Peneletian
Bia ya Keseluruhan dari UMNAW
No

: ...........................................................................................................................
: …………………………………………………………………………………..
: ............................................................................................................................
: …………………………………………………………………………………
: ....................... Tahun
: Rp ...........................

Kriteria Penilaian

Bobot (%)

1

Substansi (tujuan, metode, hasil)

40

2

Kejelasan Informasi:
- Terbaca (visible)
- Terstruktur (structured)

30

Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian)

30

3

Jumlah

Skor

Nilai

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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BAB 8
PENELITIAN SKEMA PASCASARJANA UMN AL WASHLIYAH
(PTP-UMNAW)
8.1 Skema Penelitian Pascasarja
a. Penelitian Tesis Magister (PTM)
b. Penelitian Disertasi Doktor
c. Penelitian Pasca Doktor
Penelitian Pascasarjana merupakan penelitian yang berbasis kepada Institusi yang
dapat diikuti Dosen (Promotor dan Co Promotor Tingkat Master dan atau Doktor)
dan Mahasiswa (status mahasiswa S2 UMN AW Medan dan Status Mahasiswa S3
Dosen UMN AW Medan di Perguruan Tinggi Luar Negeri,Perguruan Negeri
Maupun Perguruan Tinggi Swasta). Penelitian ini salah satu guna meningkatkan
kualitas penelitian serta untuk meningkatkan asfek kompetensi dan kualitas
keilmuan lulusan serta Dosen UMN AW Medan maupun Dosen UMN yang lagi
menyelesaikan S3 maupun PascaDoktor dan mahasiswa S2 Pascasarjana UMN
AW Medan dalam kemampuan untuk dapat menulis dan mempublikasikan hasil
Penelitiannya di Jurnal Internasional Yang Bereputasi sebagaimana yang
dituangkan dalam Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi 152/E/T/2012 Tentang
Pemberlakuan Kewajiban Publikasi bagi lulusan sampai dengan tingkat Doktoral
adalah merupakan suatu langkah strategis guna meningkatkan kualitas lulusan yang
tentunya akan berdampak juga kepada kualitas lulusan.
Untuk meningkatkan dari produktivitas penelitian dan konsekuensinya dengan
publikasi karya ilmiah di UMN AW Medan adalah dengan pemberian bantuan
pelaksanaan penelitian bagi mahasiswa Pascasarjana. Salah satu cara yang dipilih
adalah pemberian dukungan pendanaan penelitian di program pascasarjana meliputi
Penelitian Tesis Magister (PTM), Penelitian Disertasi Doktor (PDD), Dan
Penelitian Pasca Doktor (PPD).
8.2 Penelitian Tesis Magister (PTM-UMNAW)
Tujuan (PTM-UMNAW) antara lain :
a. Menghasilkan lulusan magister yang mampu menyusun ide, hasil pemikiran,
dan argumen yang saintifik atau teknis secara bertanggung jawab dan
berdasarkan kepada etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui
media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
b. Meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah baik di tingkat nasional
maupun Internasional.
c. Mempercepat penyelesaian studi dari Magister sehingga dapat meningkatkan
jumlah dari kompetensi lulusan dari Program Magister.
d. Menciptakan iklim akademik yang lebih dinamis dan kondusif dilingkungan
Perguruan Tinggi, sehingga hubungan antara Dosen dan Mahasiswa menjadi
lebih interaktif dan berkualitas.
e. Penelitian ini wajib berkaitan dengan topik penelitian tesis mahasiswa
pascasarjana
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8.3 Luaran Penelitian
Luaran wajib (PTM-UMNAW) adalah satu artikel yang akan dimuat dalam jurnal
Ilmiah nasional Yang Terakreditasi untuk setiap mahasiswa, atau artikel pada
prosiding Seminar Internasional Yang Terindeks Bereputasi untuk setiap
Mahasiswa S2 UMN AW Medan, atau satu produk Iptek-Sosbud yang dapat berupa
Metode, Blue print, purwarupa, sistem, kebijakan, model atau teknologi tepat guna
yang dilindungi oleh KI untuk setiap mahasiswa. Penelitian ini juga diharapkan
dapat menghasilkan luaran tambahan berupa artikel jurnal internasional, HKI dan
atau bahan ajar yang ber-ISBN
8.4 Kriteria Penelitian
Kriteria (PTM-UMNAW) mengikuti ketentuan antara lain :
a. Usulan Penelitian merupakan bagian dari payung penelitian sebagai materi tesis
minimal dua mahasiswa magister UMN AW Medan dan bimbingan dosen tetap
Pascasarjana UMN AW Medan.
b. Jangka waktu penelitian selama 1 tahun dengan besaran biaya sesuai Renstra
Penelitian.
8.5 Syarat Pengusul
Persyaratan pengusul (PTM-UMNAW) antara lain :
a. Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3).
b. Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing dan dua orang mahasiswa
magister bimbingannya
c. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran
maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_PT_PTMUMNAW.pdf,
kemudian diunggah ke simpelmas@umnaw.ac.id
8.6 Sistematika Usulan Penelitian
Usulan Penelitian (PTM-UMNAW) 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
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RINGKASAN
Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian,
tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT
penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.
I. LATAR BELAKANG
Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan
permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian
ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art
dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat

70

dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber
pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian
pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber
pustaka 10 tahun terakhir.
III. METODE
Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak
melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang
menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama
waktu yang diusulkan.
IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN
Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian,
dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan
menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.
Tabel Rencana Capaian
Jenis Luaran
No

Kategori

1

Artikel ilmiah
dimuat di jurnal

2

Artikel ilmiah
dimuat di prosiding

3

Invited speaker
dalam temu ilmiah

4
5

Visiting Lecturer
Hak Kekayaan
Intelektual (HKI)

Indikator Capaian

Sub Kategori

Wajib Tambahan

TS1)

TS+
1

TS+
2

Internasional
bereputasi
Nasional
Terakreditasi
Internasional
Terindeks
Nasional
Internasional
Nasional
Internasional
Paten
Paten sederhana
Hak Cipta
Merek dagang
Rahasia dagang

6
7
8
9

Desain Produk
Industri
Indikasi Geografis
Perlindungan
Varietas
Tanaman
Perlindungan
Topografi
Teknologi Tepat Guna Sirkuit Terpadu
Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/
Rekayasa Sosial
Bahan Ajar
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)10)

Isi dengan tanda ceklist disesuaikan dengan luaran wajib dan tambahan masing-masing usulan

V. RENCANA ANGGARAN BIAYA
Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada renstra penelitian
UMN Al Washliyah. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM
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yang berlaku (49 Tahun 2017). Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada
skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan.
VI. JADWAL
Jadwal penelitian disusun sesuai bagan chat.
VII. DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan
pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan
dalam Daftar Pustaka.
VIII. LAMPIRAN
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul
Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti

72

Cover Warna Kuning Tua

Kode/ Nama Rumpun Ilmu ………./…..

USULAN
PENELITIAN TESIS MAGISTER UMNAW

Logo UMN

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL
Nama Ketua/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN

PERGURUAN TINGGI
Bulan dan Tahun
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Halaman Pengesahan PTM-UMNAW

1. Judul Penelitian
2. Bidang Ilmu
3. Peneliti
a. Nama
b. NIDN
c. Telepon/ HP
d. Alamat Email
e. Jabatan Fungsional
f. Fakultas
g. Prodi
4. Anggota Peneliti (1)
h. Nama
i. NIDN
j. Jabatan Fungsional
k. Fakultas/Prodi
5. Anggota Peneliti (2)
l. Nama
m. NIDN
n. Jabatan Fungsional
o. Fakultas/Prodi
6. Anggota Mahasiswa
p. Nama
q. NPM
r. Fakultas
s. Prodi
7. Lama Penelitian
8. Biaya yang diusulkan
9. Biaya Internal PT
10.
Biaya Mandiri
11.
Biaya Keseluruhan

: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
:
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: …………….Tahun
: Rp….…………….
: Rp………………..
: Rp….…………….
: Rp..........................

Medan, bulan,tahun
Mengetahui,
Dekan Fakultas ……………

Ketua Peneliti,

………………………………
NIP/NIDN

………………………………
NIP/NIDN.

Menyetujui,
Ketua LP2M UMN Al Washliyah

…………………………………………
NIP/NIDN

74

Borang Penilaian Proposal PTM-UMNAW

Judul Penelitian
: ...........................................................................................................................
Bidang Penelitian
: ..........................................................................................................................
Program Studi
: ..........................................................................................................................
a. Ketua Peneliti
b. Nama Lengkap
: ...........................................................................................................................
c. NIDN
: ...........................................................................................................................
Jabatan Fungsional
: ...........................................................................................................................
Jumlah Anggota Peneliti
: ................ orang
Mhs Pascasarjana
: S-2 = ................ orang; S-3 = ................ orang
Lama Penelitian Keseluruhan
: ...........................................................................................
BiayaPenelitian Tahun Ke-1
Biaya yang diusulkan ke UMNAW
: Rp ................................
Biaya yang direkomendasikan
: Rp ……………………
Biaya Mandiri
: Rp ................................/ in kind tuliskan: ……………..
No
Kriteria Penilaian
Bobot (%)
Skor
Nilai
Keutuhan dan keterpaduan program penelitian:
a. Peta jalan,
1
b. Kerangka penelitian,
25
c. Lintas disiplin
Integrasi penelitian dengan pendidikan pascasarjana:
a. Jumlah bimbingan mahasiswa pascasarjana yang
2
dilibatkan,
20
b. Keterlibatan tim peneliti dalam bimbingan mahasiswa

3

4.

Mutu penelitian:
a. Kemutakhiran dan kebaruan,
b. Invensi,
c. Kesesuaian metode penelitian

30

Kelayakan:
a. Biaya,
b. Peralatan,
c. Rekam jejak tim peneliti,
d. Potensi tercapainya luaran

25

Jumlah

100

Keterangan:
*Mengacu pada borang penilaian capaian luaran kegiatan penelitian PMDSU
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot ×
skor
Komentar Penilai:
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Pembahasan Proposal PTM-UMNAW

Judul Penelitian
: ............................................................................................................................
Bidang Penelitian
: ............................................................................................................................
Program Studi
: ............................................................................................................................
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
: ............................................................................................................................
b. NIDN
: ............................................................................................................................
c. Jabatan Fungsional
: ...........................................................................................................................
Jumlah Anggota Peneliti
: ................ orang
Mhs Pascasarjana
: S-2 = ................ orang; S-3 = ................ orang
Lama Penelitian Keseluruhan
: ...........................................................................................
BiayaPenelitian Tahun Ke-1
Biaya yang diusulkan ke UMNAW
: Rp ................................
Biaya yang direkomendasikan
: Rp ……………………
Biaya Mandiri
: Rp................................../ in kind tuliskan:…………..
No
Kriteria Penilaian
Bobot (%)
Skor
Nilai
1

2

3

4

5

Kemampuan presentasi dan penguasaan materi
Keutuhan dan keterpaduan program penelitian:
a. Peta jalan,
b. Kerangka penelitian,
c. Potensi tercapainya luaran (publikasi, thesis/desertasi)
Integrasi penelitian dengan pendidikan
pascasarjana:
a. Keterlibatan tim peneliti dalam pembimbingan
dan jumlah mahasiswa pascasarjana yang
dilibatkan
b. Keterkaitan dan integrasi antara rencana
penelitian dengan tugas akhir mahasiswa
pascasarjana
Mutu
penelitian: Kemutakhiran, tinjauan pustaka, inovasi,
serta kesesuaian / ketepatan metode penelitian
Kelayakan:
a. Biaya, Sarana dan prasarana,
b. Rekam jejak tim peneliti,
c. Sinergi
Jumlah

10

30

20

25

15
100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot ×
skor
Komentar Penilai:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Evaluasi dan Monitoring PTM-UMNAW

Judul Penelitian
Peneliti Utama
NIDN
Program Studi
Tahun Pelaksanaan Penelitian
Biaya yang diusulkan ke UMNAW
Biaya yang disetujui UMNAW
No

1

2

3

Komponen Penilaian

Publikasi
Ilmiah

Sebagai
pemakalah
dalam temu
ilmiah

Internasional

:
:
:
:
:
:
:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Tahun ke- ........ dari rencana ....... tahun
Rp…………………….
Rp…………………….
Bobot
Keteran
(%)
Skor
gan
tidak
draf submitted Reviewed accepted published
ada
30

Nasional
terakreditasi
tidak
ada

draf

Terdaftar

sudah dilaksanakan

Internasional

15

Nasional

Keterlibatan dan kelulusan
mahasiswa S-2 dan S-3

jumlah lulusan S2 = ……….. ; S3 = ………..
Jumlah

30
100

Komentar Pemantau:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Nilai

Borang Proposal Lanjutan PTM-UMNAW
Judul Penelitian
Bidang Penelitian
Program Studi
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Jumlah Anggota Peneliti
Mhs Pascasarjana
Tahun Usulan Penelitian
Biaya diusulkan ke UMNAW
Biaya yang direkomendasikan
Biaya Mandiri
No

1

2

: ..............................................................................................................................................
: .............................................................................................................................................
: .............................................................................................................................................
: ..............................................................................................................................................
: ..............................................................................................................................................
: ..............................................................................................................................................
: ................ orang
: S-2 = ................ orang; S-3 = ................ orang
: Tahun ke- ….. dari rencana ….. tahun
: Rp ................................
: Rp ……………………
: Rp......................……..
Kriteria Penilaian
Bobot (%)
Skor
Nilai

Keutuhan dan keterpaduan program penelitian:
a. Peta jalan,
b. Kerangka penelitian,
c. Lintas disiplin
Integrasi penelitian dengan pendidikan pascasarjana:
a. Jumlah bimbingan mahasiswa pascasarjana yang
dilibatkan,
b. Keterlibatan tim peneliti dalam bimbingan
mahasiswa

25

20

3

Mutu penelitian: kemutakhiran dan kebaruan, Invensi,
serta Kesesuaian metode penelitian

30

4.

Kelayakan: Biaya, Peralatan, Rekam jejak tim peneliti,
dan Potensi tercapainya Publikasi

25

Jumlah

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Seminar Hasil PTM-UMNAW
Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Keseluruhan Dari DRPM
No

: …………………………………………………………………………………………..
: ………………………………………..............................................................................
: ………………..................................................................................................................
: ………………………………………..............................................................................
: Mulai tahun ............ sampai dengan tahun ............
: Rp ………………….
Kriteria Penilaian
Bobot (%)
Skor
Nilai

1

Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian
Hibah Tim Pascasarjana

30

2

Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana*

30

3

Jumlah lulusan dan ketepatan masa studi mahasiswa
a. S-2 = ….. orang b. S-3 = ….. orang

25

4

Capaian pembelajaran peserta mahasiswa

15

Jumlah

100

Keterangan:
*Mengacu pada borang penilaian capaian luaran kegiatan penelitian (publikasi jurnal)
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Penilaian Poster PTM-UMNAW

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Keseluruhan dari UMNAW
No
Kriteria Penilaian

:............................................................................................................................
: ............................................................................................................................
: ............................................................................................................................
: ............................................................................................................................
: ....................... Tahun
: Rp ...........................
Bobot (%)
Skor
Nilai

1

Substansi (tujuan, metode, hasil)

40

2

Kejelasan Informasi:
- Terbaca (visible)
- Terstruktur (structured)

30

3

Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian)

30

Jumlah

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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BAB 9
PENELITIAN DISERTASI DOKTOR UMN Al WASHLIYAH
(PDD-UMNAW)
9.1 Pendahuluan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, program doktor merupakan salah satu jenjang pendidikan tinggi secara
formal yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dosen perguruan tinggi
dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya, sehingga dalam curah
ilmu pengetahuan (knowledge transfer), mahasiswa peserta didik dapat
memperoleh dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi lebih baik. Dalam
pendidikan program doktor, seorang dosen harus dapat menyelesaikan
pendidikannya sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak
menyimpang dari ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara strategis telah
mencanangkan bahwa jumlah dosen yang memenuhi kualifikasi S-3 harus
ditingkatkan dari tahun ke tahun, termasuk yang berkaitan dengan jumlah publikasi
ilmiah, bahan ajar, dan jumlah perolehan hak kekayaan intelektual (HKI). Program
penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan mutu penelitian disertasi doktor
serta mempercepat penyelesaian pendidikan doktor di Indonesia. Sampai saat ini
penelitian mahasiswa program doktor dianggap cukup ideal, ditinjau dari metode
pendekatan dan teori, model analisis, metode penelitian, dan kualitas hasilnya.
Mahasiswa program doktor di Indonesia yang tersebar di berbagai perguruan tinggi
negeri dan swasta dengan ragam bidang ilmu, yaitu sosial, politik, hukumhumaniora, seni, kebumian, studi gender dan anak,ilmu terapan, eksakta, dan lainlain), melakukan penelitiannya dengan tahapan yang sistematis melalui bimbingan
promotor dan/atau ko-promotor secara intensif dan berkesinambungan, sehingga
pelaksanaan penelitian tersebut dapat dipertanggung-jawabkan. Namun, kenyataan
di lapangan menunjukkan masih banyak kendala teknis maupun non-teknis yang
disebabkan oleh keterbatasan dana, sehingga mahasiswa program doktor tidak
dapat menyelesaikan studinya tepat waktu sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
Untuk mengatasai berbagai permasalahan tersebut, DRPM Ditjen Penguatan
Risbang memberikan dukungan melalui Program Penelitian Disertasi Doktor bagi
para dosen yang sedang menempuh program doktor.
9.2 Tujuan
Tujuan PDD UMNAW antara lain :
a. Menghasilkan lulusan Doktor yang mampu menemukan dan mengembangkan
teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada
pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan imu humaniora di bidang keahliannya, dengan
menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran
logis, kritis, sistematis dan kreatif atau menghasilkan lulusan Doktor Terapan
yang mampu menemukan, menciptakan dan memberikan kontribusi baru pada
pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang
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memperhatikan dan menerapkan Nilai Humaniora di bidang keahliannya,
dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai
tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan kepada
pemikiran yang logis, kritis, kreatif dan arif.
b. Meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah di Tingkat Internasional
c. Mempercepat penyelesaian studi doktor sehingga dapat meningkatkan jumlah
dan kompetensi lulusan program doktor dan
d. Menciptakan iklim akademik Institusi Pascasarjana yang lebih dinamis dan
kondusif di lingkungan Perguruan Tinggi UMN AW Medan, sehingga
hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih interaktif dan berkualitas.
9.3 Luaran Penelitian.
Luaran wajib PDD UMNAW adalah satu artikel ilmiah sebagai Penulis pertama
mahasiswa yang dibimbing dan pembimbing sebagai corresponding author dalam
jurnal internasional yang bereputasi, atau satu produk Iptek-Sosbud yang dapat
berupa Metode, Blue print, purwarupa, sistem, kebijakan, model atau teknologi
tepat guna yang dilindungi oleh KI untuk setiap mahasiswa. Penelitian ini juga
diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan
berupa artikel jurnal
internasional, HKI dan atau bahan ajar yang ber-ISBN
9.4 Kriteria dan Pengusulan
Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Disertasi Dosen diuraikan
sebagai berikut.
Kriteria PDD UMNAW mengikuti ketentuan antara lain :
a. Usulan Penelitian merupakan bagian dari payung penelitian sebagai materi
Disertasi minimal satu mahasiswa Doktor Dosen Tetap UMN AW Medan dan
bimbingan dosen Pascasarjana dimana Dosen UMN AW Medan melaksanakan
studi S3.
b. Jangka waktu penelitian selama 1 tahun
9.5 Syarat Pengusul
Persyaratan pengusul PDDUMNAW antara lain :
a. Pengusul merupakan dosen tetap UMN Al Washliyah sedang mengikuti program doktor
(S-3) baik program doctor by course maupun doctor by research.

b. Proposal Disertasi Doktor yang akan dibantu adalah proposal yang sudah selesai
mengikuti kolokium (seminar proposal) dengan melampirkan surat keterangan
tertulis dari prodi.
c. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran
maksimum
5
MB
dan
diberi
nama
NamaKetuaPeneliti_Prodi_NamaPT_PDDUMNAW.pdf, kemudian diunggah
ke simpelmas.umnaw.ac.id.
9.6 Sistematika Usulan Penelitian
Usulan Penelitian Disertasi Doktor 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.
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HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RINGKASAN
Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian,
tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT
penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.
I. LATAR BELAKANG
Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan
permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian
ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art
dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat
dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber
pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian
pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber
pustaka 10 tahun terakhir.
III. METODE
Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak
melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang
menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama
waktu yang diusulkan.
IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN
Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian,
dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan
menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.
Tabel Rencana Capaian
Jenis Luaran
No

Kategori

Sub
Kategori
Internasional
bereputasi
Nasional
Terakreditasi
Internasional
Terindeks
Nasional

1

Artikel ilmiah
dimuat di jurnal

2

Artikel ilmiah
dimuat di
prosiding

3

Invited speaker
dalam temu
ilmiah
Visiting Lecturer

Internasional

Hak Kekayaan
Intelektual (HKI)

Paten
Paten sederhana
Hak Cipta
Merek dagang

4
5

Indikator Capaian
Wajib

Nasional
Internasional

Rahasia dagang
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Tambahan

TS1)

TS+1

TS+2

6
7
8
9

Desain Produk
Industri
Indikasi Geografis
Perlindungan
Varietas
Tanaman
Perlindungan
Topografi
Teknologi Tepat GunaSirkuit Terpadu
Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/
Rekayasa Sosial
Bahan Ajar
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)

Isi dengan tanda ceklist disesuaikan dengan luaran wajib dan tambahan masing-masing usulan

V. RENCANA ANGGARAN BIAYA
Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada Renstra Penelitian
UMN Al Washliyah. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM
yang berlaku (49 Tahun 2017). Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada
skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan.
VI. JADWAL
Jadwal penelitian disusun sesuai bagan chat.
VII. DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan
pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan
dalam Daftar Pustaka.
VIII. LAMPIRAN
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul
Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti
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Cover Warna Coklat Tua

Kode/ Nama Rumpun Ilmu ………./…..

USULAN
PENELITIAN DISERTASI DOKTOR UMNAW

Logo UMN

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL
Nama Ketua/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN

PERGURUAN TINGGI
Bulan dan Tahun
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Halaman Pengesahan PDD-UMNAW

1.

Judul Penelitian
2. Bidang Ilmu
3. Peneliti
a. Nama
b. NIDN
c. Telepon/ HP
d. Alamat Email
e. Jabatan Fungsional
f. Fakultas
g. Prodi
4. Anggota Peneliti (1)
h. Nama
i. NIDN
j. Jabatan Fungsional
k. Fakultas/Prodi
5. Anggota Peneliti (2)
l. Nama
m. NIDN
n. Jabatan Fungsional
o. Fakultas/Prodi
6. Anggota Mahasiswa
p. Nama
q. NPM
r. Fakultas
s. Prodi
7. Lama Penelitian
8. Biaya yang diusulkan
9. Biaya Internal PT
10.
Biaya Mandiri
11.
Biaya Keseluruhan

: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
:
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………….Tahun
: Rp….…………….
: Rp………………..
: Rp….…………….
: Rp..........................

Medan, bulan,tahun
Mengetahui,
Dekan Fakultas ………………..

Ketua Peneliti,

…………………………………
NIP/NIDN

…………………………………
NIP/NIDN.

Menyetujui,
Ketua LP2M UMN Al Washliyah

…………………………………………
NIP/NIDN
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Borang Penilaian Proposal PDD-UMNAW

Judul Penelitian
Judul Disertasi
Program Studi
PT Penyelenggaran
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Anggota Peneliti
Nama Promotor
Lama Penelitian Keseluruhan
Biaya Penelitian
a. Dana dari UMNAW
b. Dana Mandiri
c. Diusulkan ke UMNAW
d. Direkomendasikan
No

: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: Rp. ………………
: Rp. ………………
: Rp. ………………
: Rp. ………………
Kriteria Penilaian

Bobot (%)

1

Relevansi topik penelitian dengan judul disertasi

20

2

Orisinalitas dan Kebaruan

30

3

Luaran penelitian

30

4

Potensi percepatan penyelesaian studi doctor

20

Skor

Nilai

100

Jumlah

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap

87

Borang Monitoring Dan Evaluasi PDD-UMNAW
Judul Penelitian
Nama Peneliti
NIDN
Program Studi
Tahun Pelaksanaan Penelitian
Biaya yang diusulkan ke UMNAW
Biaya yang disetujui UMNAW
No
Komponen Penilaian

: ………………………………………………………………………………..
: ………………………………………………………………...........................
: ………………………………………………………………………………..
: ………………………………………………………………………………..
: ………..………..………
: Rp……………………..
: Rp …………………….
Keterangan
Bobot Skor
(%)

Internasional
Nasional
terakreditasi

tidak
ada

1

Publikasi Ilmiah

tidak
ada

2

Sebagai
pemakalah
dalam temu ilmiah Internasional
Nasional

3

Produk/model/purwarupa/TTG,
desain/ karya seni/ rekayasa
sosial/HKI

tidak
ada

4

Kemajuan program doctor

draf

Submitted

accepted published
40

draf

terdaftar

sudah
dilaksanakan
20

draf

produk

penerapan
10

tidak
ada

draf
disertasi

Jumlah

seminar ujian
hasil tertutup

u
ji
a
n
ter
bu
ka

30

100

Komentar Penilai:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap

88

Nilai

Borang Penilaian Seminar Hasil PDD-UMNAW

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi
Biaya Keseluruhan Dari UMNAW
No
Kriteria Penilaian

:
:
:
:
:

……………………………………………………………..............................
………………………………………..............................................................
………………...................................................................................................
………………………………………..............................................................
Rp ………………….
Bobot (%)
Skor
Nilai

1

Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian Disertasi Doktor

2

Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana*

3
4

35
25

Penyelesaian program doctor

30

Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil

10

Jumlah

100

Keterangan:
*Mengacu pada borang penilaian capaian luaran kegiatan penelitian Disertasi Doktor
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan- tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Poster PDD-UMNAW

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Keseluruhan dari UMNAW
No
Kriteria Penilaian

:............................................................................................................................
: ...........................................................................................................................
: ...........................................................................................................................
: ...........................................................................................................................
: ....................... Tahun
: Rp ...........................
Bobot (%)
Skor
Nilai

1

Substansi (tujuan, metode, hasil)

40

2

Kejelasan Informasi:
- Terbaca (visible)
- Terstruktur (structured)

30

3

Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian)

30

Jumlah

100

Keterangan:
*Mengacu pada borang penilaian capaian luaran kegiatan penelitian Disertasi Doktor
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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BAB 10
PENELITIAN PASCA DOKTOR UMN Al WASHLIYAH (PPDUMNAW)
10.1 Pendahuluan
Produk publikasi perguruan tinggi (PT) di Indonesia pada jurnal internasional
bereputasi masih tertinggal jauh dibandingkan dengan PT di beberapa negara
ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand dan Singapura. Berbagai usaha untuk
meningkatkan jumlah publikasi tersebut telah banyak dilakukan oleh Pemerintah
diantaranya dengan peningkatan alokasi anggaran untuk penelitian dan penerbitan
peraturan-peraturan sebagai pengungkit peningkatan jumlah publikasi pada jurnal
internasional. Sejalan dengan usaha tersebut, DRPM terus berupaya secara aktif
untuk meningkatkan jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi ini.
Banyak data menunjukkan bahwa perekonomian dan daya saing suatu bangsa
berbanding lurus dengan jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan.
Mahasiswa program doktor dan dosen berpendidikan doktor merupakan sumber
daya manusia yang diharapkan mempunyai peranan penting dalam meningkatakan
jumlah publikasi Indonesia. DRPM telah memberikan skema penelitian secara
khusus untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa doktor dengan pemberian
penelitian skema disertasi doktor dan hibah tim pascasarjana. Sementara itu dosen
yang baru saja menyelesaikan program pendidikan doktor (baca doktor muda)
belum mendapat perhatian secara khusus. Banyak dosen dalam kelompok ini tidak
dapat mengajukan skema-skema penelitian yang ada karena tidak atau belum
terpenuhinya persyaratan yang diberlakukan. Selain itu, tidak semua lulusan doktor
muda mampu melakukan penelitian secara mandiri dengan baik. Pada akhirnya,
setelah menyelesaikan pendidikan doktor aktivitas riset mereka terhenti dan
produk-produk ilmiah seperti publikasi tidak dihasilkan. Oleh karena itu, pemberian
skema penelitian kepada dosen yang baru saja menyelesaikan pendidikan doktor
melalui kerja sama penelitian dengan dosen atau peneliti di perguruan tinggi yang
berbeda di dalam negeri sangat diperlukan. Penelitian Pascadoktor dirancang untuk
memfasilitasi terbentuknya kerja sama tersebut sehingga dapat meningkatkan
produk ilmiah publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
10.2 Penelitian Pasca Doktor
Tujuan Penelitian
Tujuan PPD adalah :
a. Memfasilitasi dosen senior untuk meningkatkan kapasitas penelitian di UMN
AW Medan dengan memberikan kesempatan merekrut doktor muda untuk
melaksanakan penelitian dan menghasilkan piblikasi di perguruan Tinggi UMN
AW Medan.
b. Menumbuhkan kapasitas Pascasarjana sebagai pusat penelitian penghasil
inovasi teknologi sejalan dengan kemajuan Iptek.
c. Memfasilitasi terbentuknya kerjasama riset dan publikasi antara doktor muda
dengan dosen senior yang mempunyai rekam jejak sangat baik dan
d. Terbentuknya suasana akademik Institusi pascasarjana sehingga dapat
meningkatkan jumlah dan mutu Publikasi Ilmiah di Tingkat Internasional.
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10.3 Luaran Penelitian
Luaran wajib PPD per tahun adalah beupa publikasi minimal satu artikel ilmiah
dalam Jurnal Internasional bereputasi dan satu artikel pada prosiding Seminar
Internasional bereputasi , atau satu produk Iptek-Sosbud yang dapat berupa Metode,
Blue print, purwarupa, sistem, kebijakan, model atau teknologi tepat guna yang
dilindungi oleh KI Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran
tambahan berupa artikel jurnal internasional, HKI dan atau bahan ajar yang berISBN.
10.4 Kriteria Penelitian
Kriteria PPD mengikuti ketentuan antara lain :
a. Penelitian yang diusulkan oleh dosen senior bersama-sama dengan peneliti
pasca doktor
b. Penelitian Pasca doktor dapat berupa penelitian dasar (TKT 1-3) atau penelitian
terapan (TKT 4-6)
c. Jangka waktu penelitian 2 tahun
10.5 Syarat pengusul PPD
a. Ketua Pengusul adalah dosen senior berpendidikan doktor dengan jabatan
akademik minimal Lektor Kepala yang memiliki index 3 untuk bidang sain dan
teknologi dan
H-Index 2 untuk bidang sosial
b. Penelitian Pasca doktor harus sudah memiliki Publikasi di Jurnal Internasional
Bereputasi dan lulus paling lama 3 tahun pada saat pengusulan.
c. Penelitian Pasca Doktor mendapatkan izin dari pimpinan institusi tempat
bekerja yang dibuktikan dengan surat keterangan mendapatkan izin untuk
melaksanakan penelitian pasca doktor
d. Topik penelitian yang diusulkan harus terkait dengan bidang ilmu peneliti
pasca doktor dan kepakaran peneliti pengusul.
e. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran
maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_Prodi_PPD.pdf,
kemudian diunggah ke simpelmas.umnaw.ac.id
10.6 Sistematika Usulan Penelitian
Usulan Penelitian Disertasi Doktor 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
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RINGKASAN
Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian,
tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT
penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.
I. LATAR BELAKANG
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Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan
permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian
ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art
dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat
dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber
pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian
pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber
pustaka 10 tahun terakhir.
III. METODE
Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak
melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang
menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama
waktu yang diusulkan.
IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN
Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian,
dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan
menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.
Tabel Rencana Capaian
Jenis Luaran
No

Kategori

Indikator Capaian

Sub Kategori

Artikel ilmiah dimuat
di jurnal

Internasional bereputasi

2

Artikel ilmiah dimuat
di prosiding

Internasional Terindeks
Nasional

3

Invited speaker
dalam temu ilmiah

Internasional

1

4
5

Visiting Lecturer
Hak Kekayaan
Intelektual (HKI)

Nasional Terakreditasi

Nasional
Internasional
Paten
Paten sederhana
Hak Cipta
Merek dagang
Rahasia dagang
Desain Produk Industri
Indikasi Geografis
Perlindungan Varietas
Tanaman
Perlindungan Topografi
Sirkuit Terpadu

6
7
8

Teknologi Tepat Guna
Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa
Sosial
Bahan Ajar
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Wajib Tambahan

TS1)

TS+1

TS+2

9

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)10)

Isi dengan tanda ceklist disesuaikan dengan luaran wajib dan tambahan masing-masing usulan

V. RENCANA ANGGARAN BIAYA
Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada Renstra Penelitian
UMN Al Washliyah. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM
yang berlaku (49 Tahun 2017). Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada
skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan.
VI. JADWAL
Jadwal penelitian disusun sesuai bagan chat.
VII. DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan
pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan
dalam Daftar Pustaka.
VIII. LAMPIRAN
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul
Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti
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Cover Warna Sawo Matang

Kode/ Nama Rumpun Ilmu ………./…..

USULAN
PENELITIAN PASCADOKTOR UMNAW

Logo UMN

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL
Nama Ketua/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN

PERGURUAN TINGGI
Bulan dan Tahun
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Halaman Pengesahan PPD-UMNAW

1. Judul Penelitian
2. Bidang Ilmu
3. Peneliti
a. Nama
b. NIDN
c. Telepon/ HP
d. Alamat Email
e. Jabatan Fungsional
f. Fakultas
g. Prodi
4. Anggota Peneliti (1)
h. Nama
i. NIDN
j. Jabatan Fungsional
k. Fakultas/Prodi
5. Anggota Peneliti (2)
l. Nama
m. NIDN
n. Jabatan Fungsional
o. Fakultas/Prodi
6. Anggota Mahasiswa
p. Nama
q. NPM
r. Fakultas
s. Prodi
7. Lama Penelitian
8. Biaya yang diusulkan
9. Biaya Internal PT
10.
Biaya Mandiri
11.
Biaya Keseluruhan

: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
:
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………….Tahun
: Rp….…………….
: Rp………………..
: Rp….…………….
: Rp..........................

Medan, bulan,tahun
Mengetahui,
Dekan Fakultas ……………

Ketua Peneliti,

………………………………
NIP/NIDN

…………………………………
NIP/NIDN.

Menyetujui,
Ketua LP2M UMN Al Washliyah

…………………………………………

NIP/NIDN
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Borang Penilaian Proposal PPD-UMNAW

Judul Penelitian
Bidang Penelitian
Program Studi
Peneliti Pengusul
a. Nama Lengkap
b. NIDN
Peneliti Pengarah
a. Nama Lengkap
b. NIDN
Anggota Peneliti
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Penelitian Tahun Ke-1
a. Biaya Diusulkan ke UMNAW
b. Biaya Direkomendasikan
c. Biaya Mandiri
No
1.

: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………....
: …………………………………………………………………………………
: ………………Orang
: ……………… tahun
: Rp .....................
: Rp .....................
: Rp ...................... / in kindtuliskan: .......................................
Kriteria Penilaian
Bobot (%)
Skor

Ketajaman perumusan masalah, tujuan, kontribusi terhadap
iptek, analisis state of the art.

Nilai

25

2.

Metode Penelitian:
a. Pola pendekatan ilmiah,
b. Kesesuaian metode.

15

3.

Rekam jejak peneliti pengarah

25

4.

Potensi tercapainya Luaran

25

5.

Kelayakan Sumber daya:
a. Peralatan,
b. Rencana jadwal dan rencana biaya.

10

Jumlah

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Kunjungan Lapangan PPD-UMNAW

Judul Penelitian
: ……………………………………………………………………………………………..
Program Studi
: ……………………………………………………………………………………………
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
: ……………………………………………………………………………………………
b. NIDN
: …………………………………………………………………………………………….
Peneliti Pengarah
a. Nama Lengkap
: …………………………………………………………………………………………….
b. NIDN
: …………………………………………………………………………………………….
Kunjungan
Tanggal
: ........................... pukul ...... - ........ Lokasi kunjungan (tuliskan alamat yang dikunjungi)
Laboratorium
: ............................................................................................................
Lapangan
: ……………………………………………………………………….
Hasil wawancara dan pengamatan :
No
1

2
3

Kriteria Penilaian

Bobot (%)

Komitmen Peneliti Pengarah
a. Kesanggupan
b. Ketersediaaan waktu

Skor

Nilai

40

Dukungan Pimpinan Institusi peneliti
pengarah

20

Sarana dan prasarana pendukung penelitian
a. Ketersediaan
b. Kemudahan akses
Jumlah

40
100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Monitoring dan Evaluasi PPD-UMNAW

: ……………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………….
: ………………………………………………… … … … … … … .

Judul Penelitian
Program Studi
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
Peneliti Pengarah
a. Nama Lengkap
b. NIDN
Waktu Penelitian
Biaya disetujui tahun berjalan dari UMNAW
Biaya yang direkomendasikan
Komponen
No
Penilaian

: …………………………………………………………………….
: ………………………………………………… … … … … … … .
: Tahun ke- ........... dari rencana 2 tahun
: Rp ................................
: Rp ................................
Bobot
Keterangan
(%)
Skor
Nilai

Pelaksanaan penelitian
<25 %

25-50% 50-75%

>75%

1
15
tidak ada draf
2
3

Publikasi pada jurnal
internasional
Sebagai pemakalah
dalam seminar
internasional

50
tidak ada draf

terdaftar

sudah dilaksanakan
20

HKI
4

submitted reviewed accepted Published

Prototip Bahan ajar
e

Lainnya (tuliskan)
15

Luaran tambahan

Jumlah

100

Komentar Pemantau:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Proposal Lanjutan PPD-UMNAW

Judul Penelitian
: …………………………………………………………………………………
Bidang Penelitian
: …………………………………………………………………………………
Program Studi
: …………………………………………………………………………………
Peneliti Pengusul
a. Nama Lengkap
: …………………………………………………………………………………
b. NIDN
: …………………………………………………………………………………
Peneliti Pengarah
a. Nama Lengkap
: …………………………………………………………………………………
b. NIDN
: …………………………………………………………………………………
Anggota Peneliti
: ................ orang
Tahun Usulan Penelitian
: Tahun ke- ….. dari rencana ….. tahun
a.Biaya Diusulkan ke UMNAW
: Rp .....................
b.Biaya Direkomendasikan
: Rp .....................
c. Biaya Dari Institusi Lain
: Rp ...................... / in kind tuliskan: ..........................................
No
Kriteria Penilaian
Bobot (%)
Skor
Nilai
1.

Ketajaman perumusan masalah, tujuan, kontribusi terhadap
iptek, analisis state of the art.

25

2.

Metode Penelitian:
a. Pola pendekatan ilmiah,
b. Dan hasil yang telah dicapai.

15

3.

Keterlibatan dan rekam jejak peneliti pengarah

25

4.

Potensi tercapainya Luaran

25

5.

Kelayakan Sumber daya:
a. Peralatan,
b. Rencana jadwal dan rencana biaya.

10

100

Jumlah

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Seminar Hasil PPD-UMNAW

Judul Penelitian
: …………………………………………………………………………………
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
: …………………………………………………………………………………
b. NIDN
: ………………………………………………………………………………..
Peneliti Pengarah
a. Nama Lengkap
: …………………………………………………………………………………
b. NIDN
: ………………………………………………………………………………..
Jangka Waktu Penelitian
: Mulai tahun ........ sampai dengan tahun ........
Biaya Keseluruhan Dari UMNAW
: Rp ………………….
No
Kriteria Penilaian
Bobot (%)
Skor
Nilai
1

Luaran wajib
a. Dua publikasi pada jurnal internasional bereputasi
b. Diseminasi pada seminar internasional

50

2

Luaran tambahan

20

3

Tingkat pemanfaatan hasil penelitian:
a. Aplikasi hasil penelitian di masyarakat dan atau industri dalam
menyelesaikan masalah-masalah strategis
b. Penetapan kebijakan publik
c. Peningkatan kapasitas perguruan tinggi

20

4

Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil

10

Jumlah

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan- tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Poster PPD-UMNAW

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Keseluruhan dari UMNAW
No
Kriteria Penilaian

: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………………………..
: ....................... Tahun
: Rp ...........................
Bobot (%)
Skor
Nilai

1

Substansi (tujuan, metode, hasil)

40

2

Kejelasan Informasi:
- Terbaca (visible)
- Terstruktur (structured)

30

Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian)

30

3

Jumlah

100
Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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BAB 11
PENELITIAN DASAR UNGGULAN UMN AL WASHLIYAH
(PDU-UMNAW)
11.1 Pendahuluan
Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian, yang salah satu tujuannya
adalah untuk menciptakan keunggulan penelitian di UMN Al Washliyah melalui
impelementasi berkelanjutan Renstra Penelitian yang telah dimiliki, DRPM Ditjen
Penguatan Risbang memandang perlu untuk menyediakan program penelitian
Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) sebagai salah satu wadah
bagi perguruan tinggi guna melaksanakan rencana strategis (renstra) penelitiannya.
Penelitian ini harus bersifat top- down sesuai dengan renstra dan memenuhi salah
satu topik unggulan PT tsb. Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya
teori, metode, atau kebijakan baru pada bidang- bidang unggulan (frontier) yang
digunakan untuk pengembangan keilmuan unggulan pada PT tsb. Penelitian PDU
UMNAW dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna
mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang
mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam
rangka mendukung penelitian terapan.
Kegiatan PDU UMNAW diarahkan untuk mendorong dosen melakukan penelitian
dasar dalam rangka memperoleh modal ilmiah yang mungkin tidak berdampak
secara ekonomi dalam jangka pendek. Hal ini merupakan perbedaan paling penting
dibandingkan dengan penelitian PTU UMNAW.
PDUPT dilatarbelakangi oleh belum berkembangnya penelitian-penelitian dasar
secara merata di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh belum termanfaatkannya secara
optimum dan terpadu potensi dan ketersediaan sumber daya manusia di perguruan
tinggi dalam memenuhi pengembangan penelitian-penelitian dasar. Dengan
kekayaan alam, plasma nutfah, dan masalah sosial dan budaya di Indonesia, maka
sudah selayaknya para peneliti mengembangkan penelitian dasar yang unik dan
menjadi unggulan PT tsb.
11.2 Tujuan
Tujuan PDU-UMNAW adalah
a. mendorong percepatan capaian renstra penelitian UMN Al Washliyah dalam
menghasilkan temuan/ metode/ teori/ kebijakan, khususnya dibidang
pengembangan penelitian- penelitian dasar (TKT 1-3)
b. mendorong para peneliti melakukan penelitian dasar di UMN Al Washliyah
berbasis renstra yang bersifat temuan sehingga menghasilkan invensi, baik
metode, teori baru atau kebijakan baru yang belum pernah ada sebelumnya;
c. Memperoleh modal ilmiah berupa terwujudnya kemandirian di bidang-bidang
penelitian dasar yang dalam jangka panjang dapat bermanfaat bagi
pengembangan UMN Al Washliyah tsb.
d. Meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dosen dan membangun jejaring
kerja sama antarpeneliti dalam bidang keilmuan dan minat yang sama, sehingga
mampu menumbuhkan kapasitas penelitian institusi dan inovasi berbasis pada
pengembangan keilmuan dasar yang unik dan unggulan di UMN Al Washliyah
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11.3 Luaran Penelitian
Luaran wajib penelitian ini adalah publikasi satu artikel ilmiah per tahun dalam
jurnal internasional dan prosiding internasional atau nasional. Penelitian ini juga
diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan
berupa artikel jurnal
internasional, HKI dan atau bahan ajar yang ber-ISBN
11.4 Kriteria dan Pengusulan
Kriteria, persyaratan pengusul, dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai berikut:
a. Pengusul adalah dosen tetap di UMN Al Washliyah atau yang memiliki NIDN
atau NIDK;
b. Tim peneliti berjumlah 3–4 orang (melibatkan 1 orang mahasiswa), ketua tim
peneliti berpendidikan S-3 (doktor) atau S-2 dengan jabatan lektor;
c. Salah satu anggota peneliti berpendidikan S-3 (doktor) atau S-2 dengan jabatan
lektor;
d. Penelitian harus mengacu kepada renstra dan memenuhi salah satu topik
unggulan dan memiliki peta jalan (road map) riset jangka panjang.
e. Tim peneliti harus mempunyai rekam jejak memadai dalam bidang yang akan
diteliti;
f. Penelitian bersifat multitahun dengan jangka waktu maksimal 2 tahun;
g. Anggota tim peneliti dapat berganti setiap tahunnya, sesuai dengan kebutuhan
dan peta jalan penelitian dan dapat berasal dari PT lain bila diperlukan.
h. Setiap peneliti hanya boleh mengusulkan satu judul penelitian, baik sebagai
ketua maupun sebagai anggota pada skema PDUPT;
i. Besarnya dana penelitian per judul untuk setiap tahunnya mengikuti ketentuan
pendanaan berdasarkan kepada Renstra Penelitian UMN Al Washliyah.
j. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran
maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_Prodi_PDU
UMNAW.pdf, kemudian diunggah ke simpelmas. umnaw.ac.id.
11.5 Sistematika Usulan Penelitian
Usulan Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi 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
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RINGKASAN
Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian,
tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT
penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.
I. LATAR BELAKANG
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Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan
permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian
ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art
dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map. Sumber
pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian
pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber
pustaka 10 tahun terakhir.
III. METODE
Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi
600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang
menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama
waktu yang diusulkan.
IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN
Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian,
dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan
menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.
Tabel Rencana Capaian
Jenis Luaran

Indikator Capaian

No
Kategori
1

Artikel ilmiah dimuat di
jurnal

Sub Kategori
Internasional bereputasi
Nasional Terakreditasi

2

Artikel ilmiah dimuat di
prosiding

Internasional Terindeks

3

Invited speaker dalam
temu ilmiah

Internasional

4

Visiting Lecturer

Internasional

5

Hak Kekayaan
Intelektual (HKI)

Paten

Nasional

Nasional

Paten sederhana
Hak Cipta
Merek dagang
Rahasia dagang
Desain Produk Industri
Indikasi Geografis
Perlindungan Varietas
Tanaman
Perlindungan Topografi
Sirkuit Terpadu

6

Teknologi Tepat Guna

7

Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial

8

Bahan Ajar

9

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)
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Wajib

Tambahan

TS1)

TS+1

TS+2

Isi dengan tanda ceklist disesuaikan dengan luaran wajib dan tambahan masing-masing usulan

V. RENCANA ANGGARAN BIAYA
Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada Renstra Penelitian
UMN Al Washliyah. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM
(49 Tahun 2017) yang berlaku.
VI. JADWAL
Jadwal penelitian disusun sesuai bagan chat.
VII. DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan
pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan
dalam Daftar Pustaka.
VIII. LAMPIRAN
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul
Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti diatas meterai Rp. 6000
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Cover Warna Kuning PU

Kode/ Nama Rumpun Ilmu ………./…..

USULAN
PENELITIAN DASAR UMNAW

Logo UMN

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL
Nama Ketua/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN
Nama Mahasiswa/NPM

PERGURUAN TINGGI
Bulan dan Tahun
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Halaman Pengesahan PDU-UMNAW

1. Judul Penelitian
2. Bidang Ilmu
3. Peneliti
a. Nama
b. NIDN
c. Telepon/ HP
d. Alamat Email
e. Jabatan Fungsional
f. Fakultas
g. Prodi
4. Anggota Peneliti (1)
h. Nama
i. NIDN
j. Jabatan Fungsional
k. Fakultas/Prodi
5. Anggota Peneliti (2)
l. Nama
m. NIDN
n. Jabatan Fungsional
o. Fakultas/Prodi
6. Anggota Mahasiswa
p. Nama
q. NPM
r. Fakultas
s. Prodi
7. Lama Penelitian
8. Biaya yang diusulkan
9. Biaya Internal PT
10.
Biaya Mandiri
11.
Biaya Keseluruhan

: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
:
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………….Tahun
: Rp….…………….
: Rp………………..
: Rp….…………….
: Rp..........................
Medan, bulan,tahun

Mengetahui,
Dekan Fakultas ……………

Ketua Peneliti,

………………………………
NIP/NIDN

…………………………
NIP/NIDN.

Menyetujui,
Ketua LP2M UMN Al Washliyah

…………………………………………
NIP/NIDN
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Borang Penilaian Proposal Penelitian PDUPT

Judul Penelitian
Bidang Unggulan PT
Topik Unggulan
Progran Studi
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Anggota Peneliti
Lama Penelitian Keseluruhan
Biaya Penelitian
a. Dana dari UMNAW
b. Dana Mandiri
c. Diusulkan ke UMNAW
d. Direkomendasikan
No

: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
:
: Rp. ………………
: Rp. ………………
: Rp. ………………
: Rp. ………………
Kriteria Penilaian
Bobot (%)
Skor
Nilai

Masalah yang diteliti:
a. Kontribusi pada iptek-sosbud,
b. Perumusan masalah dalam kaitannya dengan renstra
penelitian perguruan tinggi ybs.

20

2

Rekam jejaktim peneliti

20

3

Dukungan dana (incash/in kind) dari internal perguruan tinggi

15

4.

Keutuhan peta jalan penelitian

15

5.

Potensi tercapainya luaran:
a. Temuan baru (teori, metoda, kebijakan), dan
b. Publikasi, HKI, bahan ajar, model/kebijakan dan lain-lain

30

1

Jumlah

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot ×
skor
Komentar Penilai:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Monitoring Dan Evaluasi Penelitian PDUPT

Judul Penelitian
Peneliti Utama
NIP/NIK
NIDN
Tahun Pelaksanaan Penelitian
Biaya yang diusulkan ke UMNAW
Biaya Mandiri
Biaya yang disetujui UMNAW
No

Komponen Penilaian
Publikasi
ilmiah

2

3

4

Sebagai
pemakalah
dalam temu
ilmiah

: …………………………………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………………………………..
: Tahun ke ........ dari rencana ....... tahun
: Rp …………………….
: Rp ……………………..
: Rp …………………….
Bobot (%) Skor Nilai
Keterangan
tidak ada draf

submitted accepted published

Internasional
Nasional
terakreditasi

50

tidak ada draf

terdaftar

sudah dilaksanakan

Internasional

10

Nasional
Hak kekayaan intelektual: tidak ada draf
paten, paten sederhana, hak
cipta, indikasi geografis,
perlindungan varietas
tanaman, perlindungan
topografi sirkuit terpadu
Lain-lain sesuai dengan
tidak ada draf
bdang
Focus
tidak ada draf
Bahan Ajar

terdaftar

Granted
30

produk

Penerapan

diproses sudah terbit
penerbit
(editing)

10

6
100

Jumlah

Komentar Pemantau:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama lengkap
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Borang Penilaian Proposan Lanjutan PDUPT

Judul Penelitian
Bidang Unggulan PT
Topik Unggulan
Program Studi
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Anggota Peneliti
Tahun Usulan Penelitian
Biaya Penelitian
a. Dana dari internal PT
b. Dana dari institusi lain
c. Diusulkan ke DRPM
d. Direkomendasikan
No

: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………………………………….
: ................ orang
: Tahun ke- ….. dari rencana ….. tahun
: Rp .....................
: Rp ..................... / in kind tuliskan: ..........................................
: Rp .....................
: Rp .....................
Kriteria Penilaian
Bobot (%)

20

2

Masalah yang diteliti:
a. Kontribusi pada iptek-sosbud
b. Keterkaitan dengan renstra penelitian dengan capaian dan
keunggulan PT ybs.
Rekam jejak tim peneliti

1

Nilai

20

3

Dukungan dana (incash/in kind) dari internal perguruan tinggi

15

4.

Keutuhan peta jalan penelitian

15

5.

Potensi tercapainya luaran wajib dan tambahan1:
1.1 Temuan baru (teori, metoda, kebijakan), dan
1.2 Publikasi, HKI, bahan ajar, model/kebijakan dan lain- lain;

30

Jumlah

Skor

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
.....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Seminar Hasil Penelitian PDUPT

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Keseluruhan Dari UMNAW
No
1
2

:
:
:
:
:
:

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……… Tahun
Rp ………………….

Kriteria
Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran PDUPT
n
Realisasi capaian luaran wajib dan

Bobot (%)

Skor

Nilai

20
20

3

Kontribusi hasil penelitian pada Renstra penelitian
perguruan tinggi

20

4

Luaran penelitian khususnya temuan (teori,metoda,
kebijakan) baru

30

Jumlah

100

Keterangan:
*Mengacu pada borang penilaian capaian luaran kegiatan penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 =
buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) ** Luaran tambahan dapat berupa temuan baru:
teori, metoda atau kebijakan baru. Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Poster Penelitian PDUPT

: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………...
: …………………………………………………………………………………
: ....................... Tahun
: Rp ...........................
Bobot (%)
Skor
Nilai

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Keseluruhan dari UMNAW
No
Kriteria Penilaian
1

Substansi (tujuan, metode, hasil)

40

2

Kejelasan Informasi:
- Terbaca (visible)
- Terstruktur (structured)

30

3

Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian)

30

Jumlah

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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BAB 12
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN UMN AL WASHLIYAH
(PTU-UMNAW)

12.1 Pendahuluan
Untuk menciptakan keunggulan penelitian di perguruan tinggi melalui
implementasi Rencana Strategi penelitian Universitas Muslim Nusantara AlWashliyah, sehingga memandang perlu untuk menyediakan program Penelitian
Unggulan UMN Al Washliyah (PTU-UMNAW) sebagai salah satu wadah bagi
Universitas untuk dapat melaksanakan Renstra penelitian. Penelitian ini
berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan
laboraturium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Dalam proses pengukuran
TKT, hasil PTU-UMNAW berada di tingkat 3 sampai dengan 4.
Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada
bidang-bidang unggulan (frontier) dan rekayasa sosial-budaya guna meningkatkan
pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.
12.2 Tujuan Penelitian
Tujuan PTU--UMNAW sebagai berikut :
a. Menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya
b. Penelitian bersifat multidisiplin
c. Dapat berkolaborasi dengan mitra pengguna hasil penelitian
d. Dapat bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri
e. Mendapatkan KI berupa produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya
12.3 Luaran Penelitian
Luaran wajib PTU-UMNAW berupa :
a. Satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, blue print, purwarupa,
sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial atau teknologi tepat guna dan KI
b. Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan atau bereputasi internasional

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan berupa artikel
jurnal internasional, dan atau bahan ajar yang ber-ISBN
12.4 Kriteria Penelitian
Kriteria PTU--UMNAW mengikuti pedoman berikut :
a. Penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun
b. Pembiayaan penelitian PTU--UMNAW mengacu pada Renstra Penelitian
UMN Al Washliyah.
12.5 Persyaratan Pengusul
a. Tim pengusul minimum berpendidikan S-2 dengan ketua peneliti mempunyai
jabatan fungsional minimum lektor
b. Tim pengusul boleh berstatus sebagai mahasiswa
c. Biodata pengusul mencerminkan rekam jejak yang memadai dengan penelitian
yang diusulkan
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d. Jumlah tim peneliti maksimum 3–4 orang (melibatkan 1 orang mahasiswa)
e. anggota, diutamakan multidisiplin) dengan tugas dan peran setiap peneliti
f. diuraikan secara jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan, disertai bukti tanda
tangan pada setiap biodata yang dilampirkan
g. Susunan anggota peneliti setiap tahun dapat berubah, sesuai dengan kompetensi
dan kebutuhan penelitian
h. Bagi pengusul yang berstatus mahasiswa, lembaga pengusul adalah perguruan
tinggi asal yang bersangkutan
i. Pada tahun yang sama setiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan
baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
j. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran
maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_PT_PTU-UMNAW.pdf,
k. kemudian diunggah ke simpelmas@umnaw.ac.id
12.6 Sistematika Usulan Penelitian
Usulan Penelitian Terapan Unggulang Perguruan Tinggi (PTU-UMNAW) 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
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RINGKASAN
Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian,
tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT
penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.
I. LATAR BELAKANG
Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan
permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian
ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art
dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat
dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber
pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian
pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber
pustaka 10 tahun terakhir.
III. METODE
Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak
melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang
menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama
waktu yang diusulkan.
IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN
Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian,
dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan
menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.
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Tabel Rencana Capaian
Jenis Luaran

Indikator Capaian

No
Kategori
1

Artikel ilmiah dimuat di
jurnal

Sub Kategori

Wajib

Tambahan

TS1)

TS+1

TS+2

Internasional bereputasi
Nasional Terakreditasi

2

Artikel ilmiah dimuat di
prosiding

Internasional Terindeks

3

Invited speaker dalam
temu ilmiah

Internasional

4

Visiting Lecturer

Internasional

5

Hak Kekayaan
Intelektual (HKI)

Paten

Nasional

Nasional

Paten sederhana
Hak Cipta
Merek dagang
Rahasia dagang
Desain Produk Industri
Indikasi Geografis
Perlindungan Varietas
Tanaman
Perlindungan Topografi
Sirkuit Terpadu

6

Teknologi Tepat Guna

7

Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial

8

Bahan Ajar

9

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)

Isi dengan tanda ceklist disesuaikan dengan luaran wajib dan tambahan masing-masing usulan

V. RENCANA ANGGARAN BIAYA
Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada Renstra Penelitian
UMN Al Washliyah. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM
yang berlaku (49 Tahun 2017). Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada
skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan.
VI. JADWAL
Jadwal penelitian disusun sesuai bagan chat.
VII. DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan
pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan
dalam Daftar Pustaka.
VIII. LAMPIRAN
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul
Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti diatas meterai Rp. 6000.
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Cover Warna Orange

Kode/ Nama Rumpun Ilmu ………./…..

USULAN
PENELITIAN TERAPAN
UNGGULAN UMNAW

Logo UMN

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL
Nama Ketua/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN
Nama Mahasiswa/NPM

PERGURUAN TINGGI
Bulan dan Tahun
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Halaman Pengesahan PTU-UMNAW

1. Judul Penelitian
2. Bidang Ilmu
3. Peneliti
a. Nama
b. NIDN
c. Telepon/ HP
d. Alamat Email
e. Jabatan Fungsional
f. Fakultas
g. Prodi
4. Anggota Peneliti (1)
h. Nama
i. NIDN
j. Jabatan Fungsional
k. Fakultas/Prodi
5. Anggota Peneliti (2)
l. Nama
m. NIDN
n. Jabatan Fungsional
o. Fakultas/Prodi
6. Anggota Mahasiswa
p. Nama
q. NPM
r. Fakultas
s. Prodi
7. Lama Penelitian
8. Biaya yang diusulkan
9. Biaya Internal PT
10.
Biaya Mandiri
11.
Biaya Keseluruhan

: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
:
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………….Tahun
: Rp….…………….
: Rp………………..
: Rp….…………….
: Rp..........................
Medan, bulan,tahun

Mengetahui,
Dekan Fakultas ………………..

Ketua Peneliti,

…………………………………
NIP/NIDN

…………………………………
NIP/NIDN.

Menyetujui,
Ketua LP2M UMN Al Washliyah

…………………………………………
NIP/NIDN
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Borang Penilaian Proposal PTU-UMNAW

Judul Penelitian
Bidang Unggulan PT
Topik Unggulan
Program Studi
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Anggota Peneliti
Lama Penelitian Keseluruhan
Biaya Penelitian
a. Dana dari UMNAW
b. Dana Mandiri
c. Diusulkan ke UMNAW
d. Direkomendasikan
No

: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
:
: Rp. ………………
: Rp. ………………
: Rp. ………………
: Rp. ………………
Kriteria Penilaian
Bobot (%)
Skor
Nilai

1

Keterkaitan antara proposal penelitian terhadap capaian road
map/keunggulan Renstra Penelitian Perguruan Tinggi

20

2

Rekam jejaktim peneliti

20

3

Dukungan dana (incash/in kind) dari internal perguruan tinggi

15

4.

Keutuhan peta jalan penelitian

15

Potensi tercapainya luaran:
a. Produk/proses teknologi; atau
b. Publikasi, HKI, bahan ajar, teknologi tepat
guna,model/kebijakan, rekayasa sosial dan lain-lain; atau

30

5.
Jumlah

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama lengkap
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Borang Monitoring Dan Evaluasi PTU-UMNAW

Judul Penelitian
Peneliti Utama
NIP/NIK
NIDN
Tahun Pelaksanaan Penelitian
Biaya Mandiri
Biaya yang diusulkan ke UMNAW
Biaya yang disetujui UMNAW
No
1

2

3

4

: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………………
: Tahun ke ........ dari rencana ....... tahun
: Rp …………………….
: Rp …………………….
: Rp …………………….

Komponen Penilaian
Publikasi
ilmiah

Sebagai
pemakalah
dalam temu
ilmiah

Keterangan
tidak ada

draf

submitted

BBobot (%) Skor

accepted

published

Internasional
Nasional
terakreditasi

30

tidak ada

draf

Terdaftar

sudah dilaksanakan

Internasional
Nasional

10

Hak kekayaan intelektual:
paten, paten sederhana, hak
cipta, merek dagang, rahasia
dagang, desain produk
industri, indikasi geografis,
perlindungan varietas
tanaman, perlindungan
topografi sirkuit terpadu

tidak ada

draf

terdaftar

granted

Produk/model/purwarupa/desai
n / karya seni/ rekayasa sosial

tidak ada

draf

produk

penerapan

tidak ada

draf

diproses
penerbit
(editing)

sudah terbit

50

Bahan Ajar

10

Jumlah

100

Komentar Pemantau:
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama lengkap
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Nilai

Borang Penilaian Proposal lanjutan PTU-UMNAW

Judul Penelitian
Bidang Unggulan PT
Topik Unggulan
Program Studi
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Anggota Peneliti
Tahun Usulan Penelitian
Biaya Penelitian
a. Dana dari UMNAW
b. Dana dari institusi lain
c. Dana Mandiri
d. Direkomendasikan
No

: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ................ orang
: Tahun ke- ….. dari rencana ….. tahun
: Rp …………………
: Rp / in kind tuliskan:
: Rp ............................
: Rp …………………
Kriteria Penilaian

Bobot (%)

1

Keterkaitan antara proposal penelitian terhadap capaian tahun
sebelumnya keunggulan Renstra Penelitian Perguruan Tinggi

20

2

Rekam jejak tim peneliti

20

3

Dukungan dana (incash/in kind) dari internal perguruan tinggi

15

4.

Keutuhan peta jalan penelitian dan rencana tahun selanjutnya

15

5.b.

Potensi tercapainya luaran:
a. Produk/proses teknologi; atau
Publikasi, HKI, bahan ajar, teknologi tepat guna,model/kebijakan,
rekayasa sosial dan lain-lain; atau

Jumlah

Skor

Nilai

30

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkapa
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Borang Penilaian Seminar Hasil Penelitian PTU-UMNAW

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Keseluruhan Dari UMNAW
No
1

: ………………………………………………………………………………...
: ………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………......
: ………………………………………………………………………………..
: ……… Tahun
: Rp ………………….

Kriteria
Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran PTUPT

Bobot (%)
25

2

Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana*

25

3

Kontribusi hasil penelitian pada Renstra penelitian
perguruan tinggi

30

4

Luaran penelitian yang sudah dimanfaatkan oleh
pengguna/masyarakat

20

Jumlah

Skor

Nilai

100

Keterangan:
*Mengacu pada borang penilaian capaian luaran kegiatan PTUPT Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 =
kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Poster PTU-UMNAW

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Keseluruhan dari UMNAW
No

:
:
:
:
:
:

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................... Tahun
Rp ...........................

Kriteria Penilaian

Bobot (%)

1

Substansi (tujuan, metode, hasil)

40

2

Kejelasan Informasi:
- Terbaca (visible)
- Terstruktur (structured)

30

3

Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian)

30

Jumlah

Skor

Nilai

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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BAB 13
PENELITIAN PENGEMBANGAN UNGGULAN UMN AL
WASHLIYAH (PPU-UMNAW)
13.1 Pendahuluan
Kebijakan desentralisasi penelitian diharapkan mampu menciptakan keunggulan
penelitianperguruan tinggi (PT) tidak hanya dalam hal melakukan penelitianpenelitian yang bersifatdasar atau terapan tetapi juga penelitian pengembangan
yang bermuara pada hilirisasi hasil penelitian. Penelitian Pengembangan Unggulan
Perguruan Tinggi (PPUPT) dirancang untukmemfasilitasi pengembangan hasilhasil penelitian PT yang telah dilakukan (dasar/terapan) agar dapat diaplikasikan
pada masyarakat pengguna. Usulan PPUPT harus mampumenguraikan
keterkaitannya dengan Renstra penelitian perguruan tinggi. Penelitian ini
harusterarah dan dapat bersifat top-down atau bottom-up.
PPUPT ditujukan untuk mencapai pengembangan lebih lanjut pada tahapan
model/produk/purwarupa yang telah di ujicoba dalam lingkungan yang sebenarnya.
Penelitian pengembangan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk
mengembangkan produkkomersial. Mitra dapat berasal dari unit badan hukum yang
dimiliki oleh perguruan tinggipengusul. Dalam penelitian ini diperlukan
keterlibatan mitra sebagai investor. Dalam prosespengukuran TKT, hasil penelitian
pengembangan berada di level TKT 7 sampai 9.
Skema penelitian pengembangan dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari
dalam atauluar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara
multilateral atau dalambentuk konsorsium.
13.2 Tujuan Penelitian
Tujuan PPU-UMNAW sebagai berikut:
a. menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang siap
diterapkan yang dicirikan dengan TKT 7-9;
b. memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin yang
menghasilkan produk komersial;
c. membangun kemitraan Academic, Bussiness, Government, dan Community
(ABGC); dan
d. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk
bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri.
13.3 Luaran Penelitian
Luaran wajib PPU UMNAW sebagai berikut:
a. tahun kesatu:
1. purwarupa laik industri dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya
yang berKI;
2. dokumen feasibility study;
b. tahun kedua hasil uji laik industri; dan
c. tahun ketiga business plan
Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan
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13.4 Kriteria Penelitian
Kriteria PPU UMNAW sebagai berikut:
a. penelitian bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 3 tahun dan luaran akan
dievaluasi setiap tahun;
b. pembiayaan PPU UMNAW mengacu Renstra Penelitian
13.5 Persyaratan Pengusul
Persyaratan PPU UMNAW sebagai berikut:
a. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten
ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor;
b. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database
terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author
dibuktikan dengan memperlihatkan URL artikel dimaksud, atau minimal
memiliki satu KI status granted;
c. memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang
berisikankomitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal
sebesar 10% dari dana yang diajukan; dan
d. anggota pengusul 2-3 orang dan melibatkan satu orang mahasiswa.
e. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran
maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_PT_PPU UMNAW.pdf,
f. kemudian diunggah ke simpelmas@umnaw.ac.id
13.6 Sistematika Usulan Penelitian
Usulan Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi 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
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RINGKASAN
Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian,
tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT
penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.
I. LATAR BELAKANG
Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan
permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian
ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art
dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat
dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber
pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian

pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber
pustaka 10 tahun terakhir.
III. METODE
Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak
melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang
menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama
waktu yang diusulkan.
IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN
Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian,
dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan
menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.
Tabel Rencana Capaian
Jenis Luaran

Indikator Capaian

No
Kategori
1

Artikel ilmiah dimuat
di jurnal

Sub Kategori

Wajib

Tambahan

TS1)

TS+1

TS+2

Internasional bereputasi
Nasional Terakreditasi

2

Artikel ilmiah dimuat
di prosiding

Internasional Terindeks

Invited speaker
dalam temu ilmiah

Internasional

4

Visiting Lecturer

Internasional

5

Hak Kekayaan
Intelektual (HKI)

Paten

3

Nasional

Nasional

Paten sederhana
Hak Cipta
Merek dagang
Rahasia dagang
Desain Produk Industri
Indikasi Geografis
Perlindungan Varietas
Tanaman
Perlindungan Topografi
Sirkuit Terpadu

6

Teknologi Tepat Guna

7

Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa
Sosial

8

Bahan Ajar

9

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)

Isi dengan tanda ceklist disesuaikan dengan luaran wajib dan tambahan masing-masing usulan

V. RENCANA ANGGARAN BIAYA
Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada Renstra Penelitian
UMN Al Washliyah. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM
yang berlaku (49 Tahun 2017). Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada
skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan.
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VI. JADWAL
Jadwal penelitian disusun sesuai bagan chat.
VII. DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan
pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan
dalam Daftar Pustaka.
VIII. LAMPIRAN
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul
Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti diatas meterai Rp. 6000
Lampiran 5. Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah
disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap diatas meterai Rp.
6000
Lampiran 6. Dukungan sarana dan prasarana penelitian yang menjelaskan fasilitas
menunjang penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan dalam
penelitian ini dan ketersediannya di UMN Al Washliyah. Apabila
tidak tersedia, jelaskan bagaimana cara mengatasinya.

Cover Warna Kuning Tua

Kode/ Nama Rumpun Ilmu ………./…..

USULAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN UMNAW

Logo UMN

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL
Nama Ketua/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN
Nama Anggota/ NIDN
Nama Mahasiswa/NPM

PERGURUAN TINGGI
Bulan dan Tahun
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Halaman Pengesahan PPU-UMNAW

: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
:
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………………..
: …………….Tahun
: Rp….…………….
: Rp………………..
: Rp….…………….
: Rp..........................

1. Judul Penelitian
2. Bidang Ilmu
3. Peneliti
a. Nama
b. NIDN
c. Telepon/ HP
d. Alamat Email
e. Jabatan Fungsional
f. Fakultas
g. Prodi
4. Anggota Peneliti (1)
h. Nama
i. NIDN
j. Jabatan Fungsional
k. Fakultas/Prodi
5. Anggota Peneliti (2)
l. Nama
m. NIDN
n. Jabatan Fungsional
o. Fakultas/Prodi
6. Anggota Mahasiswa
p. Nama
q. NPM
r. Fakultas
s. Prodi
7. Lama Penelitian
8. Biaya yang diusulkan
9. Biaya Internal PT
10.
Biaya Mandiri
11.
Biaya Keseluruhan

Medan, bulan,tahun
Mengetahui,
Dekan Fakultas …………………

Ketua Peneliti,

…………………………………..
NIP/NIDN

…………………………………
NIP/NIDN.

Menyetujui,
Ketua LP2M UMN Al Washliyah

…………………………………………
NIP/NIDN

Borang Penilaian Proposal PPU-UMNAW

Judul Penelitian
Bidang Unggulan PT
Topik Unggulan
Program Studi
Ketua Peneliti
a.
Nama Lengkap
b.
NIDN
c.
Jabatan Fungsional
Anggota Peneliti
Lama Penelitian Keseluruhan
Biaya Penelitian
a.
Dana dari UMNAW
b.
Dana Mandiri
c.
Diusulkan ke UMNAW
d.
Direkomendasikan
No
1
2

: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
:
: Rp. ………………
: Rp. ………………
: Rp. ………………
: Rp. ………………
Kriteria Penilaian
Bobot (%)
Skor
Nilai

Keterkaitan antara proposal penelitian terhadap capaian road
map/keunggulan Renstra Penelitian Perguruan Tinggi
1. Rekam jejak tim peneliti
2. Hasil riset yang telah diperoleh sebelumnya (kepemilikan
HKI, publikasi, dan lain-lain)

15
15
15

3

Dukungan dana (incash/in kind) dari internal perguruan tinggi
dan dari Mitra

15

4.

Kebaruan dan Prospek Komersialisasi

15

5.

Potensi tercapainya luaran:
c. Produk/proses teknologi TRL 7; atau
d. Publikasi, HKI, bahan ajar, teknologi tepat
guna,model/kebijakan, rekayasa sosial dan lainlain;
Jumlah

25

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama lengkap
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Borang Monitoring Dan Evaluasi PPU-UMNAW

Bidang Kajian Unggulan
Judul Penelitian
Bidang Penelitian
Program Studi
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Anggota Peneliti
Institusi mitra
Lama Penelitian Keseluruhan
Dana yang Diusulkan ke UMN
Dana dari Mitra Industri

Dana yang Direkomendasikan
No
1.

2.
3.
4.

: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: ................ orang
: …………………………………………………………….
: ................ tahun
: Tahun ke-1 = Rp ……………………….
Tahun ke-2 = Rp ......................................
: Tahun ke-1 = Rp (min 15%)
Tahun ke-2 = Rp ………………………
Tahun ke-3 = Rp ......................................
Tahun ke-4 = Rp Tahun ke-5 = Rp ......................................
: Tahun ke…….. = Rp ……………………………………..
Kriteria Penilaian

Kesiapan dan ketersediaan sarana :
Memiliki kesiapan peralatan fisik/non fisik yang
mendukung penyelenggaraan kegiatan penelitian, baik
di perguruan tinggi pengusul maupun institusi mitra.
Dukungan hasil penelitian terdahulu untuk mencapai
sasaran/luaran:
Formula, purwarupa, hasil kajian, model, produk, dst.
Organisasi: a. Leadership dan teamwork, b. Kelengkapan system
organisasi, c. Koordinasi dan Pembagian Tugas
Institusi Mitra:
Dukungan dana, fasilitas, dan komitmen untuk mengaplikasikan ke
skala industrial atau potensi hilirisasi.
Jumlah

Bobot (%)

Skor

Nilai

25

25
25
25

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot
× skor
Komentar Penilai:
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap

Borang Penilaian Proposal Lanjutan PPU-UMNAW

Judul Penelitian
Bidang Unggulan PT
Topik Unggulan
Program Studi
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Anggota Peneliti
Tahun Usulan Penelitian
Biaya Penelitian
a. Dana dari internal PT
b. Dana dari Mitra
c. Diusulkan ke UMNAW
d. Direkomendasikan
No

:……………………………………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: …………………………………………………………………………………………….
: ................ orang
: Tahun ke- ….. dari rencana ….. tahun
: Rp ..
: Rp ..................... / in kind tuliskan: ................................
: Rp .....................
: Rp .....................
Kriteria Penilaian
Bobot (%)

1

Kinerja penelitian tahun sebelumnya

40

2

Rekam jejak tim peneliti dan Keterlibatan Mitra

10

3

Dukungan dana (incash/in kind) dari internal perguruan tinggi
dan Mitra

10

4.

Kebaruan dan Prospek Komersialisasi/Hilirisasi

10

Potensi tercapainya luaran:
a. Produk/proses teknologi; atau
b. Publikasi, HKI, bahan ajar, teknologi tepat
5.
guna,model/kebijakan, rekayasa sosial dan lain-lain; atau
c. Pengkajian, pengembangan dan penerapan iptek-sosbud
Jumlah

Skor

Nilai

30
100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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Borang Penilaian Seminar Hasil PPU-UMNAW

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi:
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Keseluruhan dari UMNAW
No

: ………………………………………………………………………………..
: .........................................................................................................................
: ………………………………………………………………………………..
: ……… Tahun
: Rp …………………. dan Mitra (min 15%)
Kriteria
Bobot (%)

1

Kemampuan presentasi dan materi presentasi

30

2

Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana

30

3

Luaran penelitian berupa produk/prototype sdh
dikembangkan dan diujicoba di lingkungan yang
sebenarnya

40

Jumlah

Skor

Nilai

100

Keterangan:
*Mengacu pada borang penilaian capaian luaran kegiatan penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan- tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap

Borang Penilaian Poster PPU-UMNAW

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN
Program Studi
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Keseluruhan dari UMNAW
No
Kriteria Penilaian

: ……………………………………………………………………………….
: ........................................................................................................................
: .........................................................................................................................
: .........................................................................................................................
: ....................... Tahun
: Rp ........................... dan Mitra (min 15%)
Bobot (%)
Skor
Nilai

1

Substansi (tujuan, metode, hasil)

40

2

Kejelasan Informasi:
- Terbaca (visible)
- Terstruktur (structured)
Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian)

30

3

30

Jumlah

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor
Komentar Penilai:
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
Nama Lengkap
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BAB 14
PENDANAAN PENELITIAN UMN AL WASHLIYAH
A. Kebijakan Pendanaan
Pendanaan pelaksanaan penelitian oleh Dosen-dosen Universitas Muslim
Nusantara (UMN) Al-Washliyah bersumber dari:
1. DRPM Dikti berdasarkan usulan skim penelitian
2. Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah melalui LP2M
3. Pemerintah Daerah
4. Instansi Lainnya
B. Sumber dana internal UMN Al Washliyah
Dana dari internal UMN Al Washliyah yang disediakan dapat dilihat pada tabeltabel berikut:
Tabel. Besar Pendanaan Setiap Program Penelitiandi Universitas Muslim
Nusantara Al-Washliyah periode 2019-2023
No

SKIM

1
2
3
4
5

DP AW
PD AW
PT AW
PP AW
PDD AW

2019
(Rp)
5.000.000,7.000.000,10.000.000,12.000.000,15.000.000,-

2020
(Rp)
6.000.000,8.000.000,11.000.000,13.000.000,16.000.000,-

2021
(Rp)
7.000.000,9.000.000,12.000.000,14.000.000,17.000.000,-

2022
(Rp)
8.000.000,11.000.000,13.000.000,15.000.000,18.000.000,-

2023
(Rp)
9.000.000
11.000.000
14.000.000
16.000.000
19.000.000

C. Pemerintah Daerah dan lainnya
Besarnya dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan lainnya dari waktu ke
waktu tidak sama/ tidak bisa di prediksi.
D. Sistem Kompetisi
Sebagian besar pendanaan penelitian yang bersumber dari internal Perguruan
Tinggi dilaksanakan dengan sistem kompetisi. Setiap Dosen tetap dilingkungan
UMN Al Washliyah mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendanaan
penelitian sesuai dengan persyaratan dan skim yang ditawarkan. Tahapan-tahapan
sistem kompetisi pendanaan penelitian adalah sebagai berikut:
1. LP2M menyampaikan pengumuman kepada semua Dosen tetap dilingkungan
UMN Al Washliyah untuk memasukkan proposal penelitian yang
disosialisasikan melalui alamat; lp2m.umnaw.ac.id dan disampaikan melalui
semua Ketua program studi maupun disebarluaskan melalui papan-papan
pengumuman yang ada disetiap fakultas.
2. Setelah batas waktu yang ditentukan,
dan Proposal penelitian
terkumpul/diunggah di LP2M berikutnya dilakukan desk evaluasi (proposal
direview ) oleh 2 orang Riviewer internal yang telah mempunyai sertifikat
sebagai review.
3. Dosen peneliti yang proposalnya lolos Desk evaluasi, diundang untuk
memperentasikan proposalnya dihadapan 1 orang reviewer.
4. Berikutnya diambil skor rata-rata dari skor desk evaluasi dan skor adalah
untuk penelitian Dosen Pemula minimal 400 dan penelitian Non Dosen

Pemula minimal 400.
Semua proposal yang dinyatakan lolos untuk didanai, diajukan pendanaannya
kepada Rektor untuk mendapat persetujuan.
6. Bila pendanaan telah disetujui Rektor, maka LP2M mengundang Dosen
peneliti untuk menandatangani kontrak dan dilanjutkan dengan penyaluran
dana tahap I sebesar 70%.
7. Dosen peneliti melaksanakan penelitiannya, dan LP2M melaksanakan
monitoring dan evaluasi terhadap penelitian yang sedang berlangsung.
8. Dosen peneliti membuat dan menyampaikan laporan hasil penelitiannya,
LP2M menyalurkan dana tahap II sebesar 30 %
9. Peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya minimal pada seminar hasil
penelitian yang dilaksanakan LP2M
10. Peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya minimal pada seminar nasional
hasil penelitian maupun senimar internasional yang dilaksanakan LP2M
11. Peneliti memasukkan makalah/tulisannya di prosidding seminar/Jurnal Ilmiah
5.

25

BAB 15
POLA KERJASAMA DAN AGENDA TAHUNAN
A. Pola Kerjasama
Kerjasama dengan pihak luar UMN Al Washliyah dapat dilaksanakan sepanjang
kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat kepada kedua bela pihak dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Statuta UMN Al Washliyah. Kerjasama dibidang penelitian
dapat berupa:
a. Kerjasama dalam pembiayaan;
b. Pertukaran tenaga peneliti;
c. Pertukaran lokasi penelitian;
d. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang mendukung terselenggaranya
penelitian;
e. Dan lainnya yang bersifat saling menguntungkan.
B. Rencana dan Pelaksanaan Penelitian
Agenda Tahunan
Rencana waktu kegiatan penelitian dan pelaporan ini dikhususkan untuk penelitian
kompetisi UMN Al Washliyah.
Tabel 3. Uraian dan Waktu Kegiatan Penelitian UMN Al Washlyah
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Uraian
Pengumuman penerimaan proposal
Penerimaan proposal
Desk evaluasi proposal
Seminar proposal
Penetapan pemenang
Kontrak penelitian
Pelaksanaan penelitian
Monitoring dan evaluasi

Waktu Kegiatan
Juli
Agustus
September
September

9

Seminar hasil

September
Oktober
November-April
Mei
Mei

10

Laporan akhir

Mei

11

Penyerahan luaran penelitian

Mei

12

Seminar nasional/internasional

Juli

BAB 16
PENANGANAN PLAGIASI
Palgiat adalah: Perbuatan secara sengaja atau tidak disengaja dalam memperoleh
atau mencoba kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutif sebagian
atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya
ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai ( permendiknas
No. 17 thun 2010).
A. Pencegahan
Tindakan preventif untuk mencegah terjadinya plagiat dilingkungan Sivitas
Akademika UMN Al Washliyah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
1. Melaksanakan sosialisasi secara terus-menerus peraturan perundanganundangan yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan
Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi ( terlampir).
2. Pada setiap karya Ilmiah (penelitian, dan lainnya) yang dilakukan sivitas
akademikia UMN Al Washliyah; peneliti/penulis diharuskan membuat
pernyataan yang ditandatangani diatas materai 6.000 dengan isinya antara lain:
Karya Ilmiah yang dihasilkan bebas plagiat dan apabila dikemudian hari terdapat
plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya/penulisnya bersedia
menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
B. Penanggulangan
Jika plagiat dilakukan oleh Mahasiswa, Mengacu pada permendiknas No. 17 tahun
2010 dilakukan beberapa hal berikut:
1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, Ketua
jurusan/ Departemen/ bagian membuat persandingan antara karya ilmiah
mahasiswa dengan karya dan/ atau karyai lmiah yang diduga merupakan
sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
2) Ketuajurusan/ departemen/ bagian meminta seorang dosen sejawat
sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran
plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan
pembelaan di hadapan ketua jurusan/ departemen/ bagian.
4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi
plagiat, maka ketua jurusan/ departemen/ bagian menjatuhkan sanksi
kepada mahasiswa sebagai plagiator.
5) Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat
membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat di jatuhkan
kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.
Bila diduga Plagiat dilakukan oleh Dosen/Tenaga Peneliti
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(Mengacu pada

permendiknas No. 17 tahun 2010)
1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh Dosen Peneliti/ Tenaga
kependidikan, Pimpinan UMN Al Washliyah membuat persandingan antara
karya ilmiah dosen peneliti/ tenaga kependidikan dengan karya dan/ atau
karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh
dosen peneliti/ tenaga kependidikan.
2) Pemimpin/ Pimpinan UMN Al Washliyah meminta senat akademik/ organ
lain yang sejenis untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang
kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen peneliti tenaga
kependidikan.
3) Sebelum senat akademik organ lain yang sejenis memberikan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),senat akademik organ lain yang sejenis
meminta komisi etik dari senat akademik/ organ lain yang sejenis untuk
melakukan telaah tentang:
a. Kebenaran plagiat;
b. Proporsi karya. dan/ atau karya ilmiah pihak lain yang diakui, :sebagai
karya ilmiah plagiator, yang diduga telah dilakukan dosen peneliti/ tenaga
kependidikan.
4) Senat akademik organ lain yang sejenis menyelenggarakan s idang dengan
acara membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar pertimbangan para
anggota senat akademik organ lain yang sejenis, serta. merumuskan
pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pimpinan UMN Al Washliyah.
5) Dosen peneliti, tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi
kesempatan melakukan pembelaan dihadapan siding senat akademik/ orqan
lain yang sejenis.
6) Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi
plagiat, maka senat akademik/ organ lain yang sejenis merekomendasikan
sanksi untuk dosen peneliti/ tenaga
kependidikan
sebagai
plagiator
kepada Pimpinan fakultas/ Pimpinan UMN Al Washliyah untuk dilaksanakan.
7) Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat
membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada
dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat.
C. Sanksi
Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksud
kan diatas ( dalam Pasal 10 ayat (4) permendiknas No. 17 tahun 2010), secara
berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiriatas:
1. Teguran; diberikan oleh Ketua Jurusan/Prodi
2. Peringatan tertulis; diberikan oleh Dekan
3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa; diberikan oleh Dekan
4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
diberikan oleh Dekan
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; di berikan oleh
Rektor setelah mendapat rekomendasi dari Dekan ybs dan Komisi Etik
6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; di berikan
oleh Rektor setelah mendapat rekomendasi dari Dekan ybs dan Komisi Etik

7.

Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program; di
berikan oleh Rektor setelah mendapat rekomendasi dari Dekan ybs dan
Komisi Etik
Sanksi bagi dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11ayat (6), secara berurutan dari yang
paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
1. Teguran;
2. Peringatan tertulis:
3. Penundaan pernberian hak dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan,
4. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/ fungsional;
5. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/ Profesor/ ahli peneliti
utama bagi yang memenuhi syarat;
6. Pemberhentlan dengan hormat dari status sebagai dosen peneliti/ tenaga
kependidikan;
7. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/ peneliti/ tenaga
kependidikan; atau
8. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
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Mulai

Penulis Asli
yang

LP2M

LP2M

LAPORAN PLAGIASI

PENGUMPULAN BUKTI

Pemanggilan Penulis Asli
dan Peneliti-peneliti yang
terlibat dalam plagiasi hasil
penelitian dan Dekan
sebagai Saksi

Peneliti yang melakukan
plagiasi membuat
pernyataan resmi di atas
materai dan Diketahui

LP2M

Hasil Sidang di Laporkan
ke Rektor

LP2M

SANKSI ADMINISTRASI

LP2M

PENGEMBALIAN KE
KAS NEGARA

Proses Sidang dan Tindak
Lanjut dihentikan

Borang Pernyataan

S.K. Rektor

BAB. 14
INSENTIF
Berdasarkan SK Rektor Nomor. 092/UMN AW/G.35/2018 tentang penetapan
penghargaan (insentif luaran penelitian)/ karya ilmiah bagi Dosen dilingkungan
Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah
No.
1.

Jenis Karya yang diberi
penghargaan
Penulis makalah di
jurnal
ilmiah
Internasional bereputasi
menurut
versi
kemenristekdikti, an.
Scopus

Persyaratan
Membawa
nama
UMN
Al
Washliyah dalam identitas penulis,
membuat
permohonan
kepada
Rektor dengan melampirkan tanda
terima telah menyerahkan 2 set
jurnal edisi cetak atau 2 set print out
naskah jurnal yang di download dari
web jurnal bersangkutan (1 set ke
LP2M dan 1 set ke WR 1)

2

Penulis di jurnal
Internasional

Membawa
nama
UMN
Al
Washliyah dalam identitas penulis,
membuat
permohonan
kepada
Rektor dengan melampirkan tanda
terima telah menyerahkan 2 set
jurnal edisi cetak atau 2 set print out
naskah jurnal yang di download dari
web jurnal bersangkutan (1 set ke
LP2M dan 1 set ke WR 1)

3

Penulis di jurnal
nasional terakreditasi
Kemenristekdikti

Membawa
nama
UMN
Al
Washliyah dalam identitas penulis,
membuat
permohonan
kepada
Rektor dengan melampirkan tanda
terima telah menyerahkan 2 set
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Besaran bantuan
dana

Keterangan

Bila penulis pertama
(1) adalah dosen UMN
Al Washliyah dan di
Rp. 6.000.000
dalam naskah ditulis
identitas “UMN Al
Washliyah”
Bila penulis pertama
adalah dosen diluar
UMN Al Washliyah
dan penulis ke 2 atau
Rp. 2.400.000
ke 3/dst adalah dosen
UMN Al Washliyah
(didalam
naskah;
ditulis identitas “UMN
Al Washliyah”
Bila penulis pertama adalah dosen tetap
UMN Al Washliyah, penulis ke 2 atau ke
3/dst adalah dosen tetap UMN Al
Washliyah maka yang berhak atas
penghargaan Rp. 5.000.000 iatas adalah
hanya dosen tetap sebagai penulis 1
sedangkan penulis ke 2 atau ke 3 dan
seterusnya tidak lagi mendapatkan
penghargaan/ bantuan dana
Bila penulis pertama
(1) adalah dosen
UMN Al Washliyah
Rp. 3.000.000
dan di dalam naskah
ditulis
identitas
“UMN
Al
Washliyah”
Bila penulis pertama
adalah dosen diluar
UMN Al Washliyah
dan penulis ke 2 atau
ke 3/dst adalah dosen
Rp. 1.200.000
UMN Al Washliyah
(didalam
naskah;
ditulis
identitas
“UMN
Al
Washliyah”
Bila penulis pertama adalah dosen tetap
UMN Al Washliyah, penulis ke 2 atau ke
3/dst adalah dosen tetap UMN Al
Washliyah maka yang berhak atas
penghargaan Rp. 2.000.000 diatas adalah
hanya dosen tetap sebagai penulis 1
sedangkan penulis ke 2 atau ke 3 dan
seterusnya tidak lagi mendapatkan
penghargaan/ bantuan dana
Bila penulis pertama
(1) adalah dosen
Rp. 1.200.000
UMN Al Washliyah
dan di dalam naskah
ditulis
identitas

jurnal edisi cetak atau 2 set print out
naskah jurnal yang di download dari
web jurnal bersangkutan (1 set ke
LP2M dan 1 set ke WR 1)

4

5

6

Keynote speaker pada
seminar Internasional

Keynote speaker pada
seminar nasional

Pemakalah seminar
Internasional

Membuat
permohonan
tertulis
kepada Rektor dengan melampirkan:
surat undangan (asli) dari panitia
kegiatan yang mengundang dosen
yang bersangkutan dan didalam
undangan tertera identitas “UMN Al
Washliyah”, bukti kehadiran pada
saat acara dan makalah yang
dipresentasekan
dengan
menyertakan identitas UMN Al
Washliyah
Membuat
permohonan
tertulis
kepada Rektor dengan melampirkan:
surat undangan (asli) dari panitia
kegiatan yang mengundang dosen
yang bersangkutan dan didalam
undangan tertera identitas “UMN Al
Washliyah”, bukti kehadiran pada
saat acara dan makalah yang
dipresentasekan
dengan
menyertakan identitas UMN Al
Washliyah

Membuat
permohonan
tertulis
kepada Rektor dengan melampirkan:
surat undangan (asli) dari panitia
kegiatan yang mengundang dosen
yang bersangkutan dan didalam
undangan tertera identitas “UMN Al
Washliyah”, bukti kehadiran pada
saat acara dan makalah yang
dipresentasekan
dengan
menyertakan identitas UMN Al
Washliyah. Catatan: ketentuan
bantuan diatas hanya berlaku untuk
satu dosen untuk setiap makalah
yang disajikan

“UMN
Washliyah”

Al

Bila penulis pertama
adalah dosen diluar
UMN Al Washliyah
dan penulis ke 2 atau
ke 3/dst adalah dosen
Rp. 1.200.000
UMN Al Washliyah
(didalam
naskah;
ditulis
identitas
“UMN
Al
Washliyah”
Bila penulis pertama adalah dosen tetap
UMN Al Washliyah, penulis ke 2 atau ke
3/dst adalah dosen tetap UMN Al
Washliyah maka yang berhak atas
penghargaan Rp. 4.000.000 diatas adalah
hanya dosen tetap sebagai penulis 1
sedangkan penulis ke 2 atau ke 3 dan
seterusnya tidak lagi mendapatkan
penghargaan/ bantuan dana

Rp. 8.000.000

Diluar 32egara Asean

Rp. 6.000.000

Negara Asean

Rp. 2.000.000

Dalam Provinsi Sumut

Rp. 1.000.000

Diluar Sumut dalam
pulau Sumatera

Rp. 4.000.000

Pulau jawa/
Kalimantan

Rp. 5.000.000

Indonesia Bagian
tengah

Rp. 6.000.000

Indonesia Bagian timur

Rp. 8.000.000

Rp. 4.000.000

Rp. 5.000.000

Rp. 3.000.000

Rp. 4.000.000
Maksimal Rp.
2.000.000

Diselenggarakan diluar
Asean dan makalah
masuk
prosiding
(dilampirkan
saat
memohon dana)
Diselenggarakan diluar
Asean dan tidak masuk
prosiding
Diselenggarakan diluar
Negara Asean dan
masuk
prosiding
(dilampirkan
saat
memohon dana)
Diselenggarakan
dinegara Asean tidak
masuk prosiding
Diselenggarakan
dipulau Sumatera dan
masuk prosiding
Diselenggarakan
dipulau Sumatera dan
tidak masuk prosiding

7

Pemakalah seminar
nasional

8

Memperoleh paten

9

Memperoleh HAKI

Membuat
permohonan
tertulis
kepada Rektor dengan melampirkan:
surat undangan (asli) dari panitia
kegiatan yang mengundang dosen
yang bersangkutan dan didalam
undangan tertera identitas “UMN Al
Washliyah”, bukti kehadiran pada
saat acara dan makalah yang
dipresentasekan
dengan
menyertakan identitas UMN Al
Washliyah. Catatan: ketentuan
bantuan diatas hanya berlaku untuk
satu dosen untuk setiap makalah
yang disajikan

10
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Catatan: ketentuan bantuan diatas hanya
berlaku untuk satu dosen untuk setiap
makalah yang disajikan
Diselenggarakan
di
Indonesia timur dan
Rp. 4.000.000
masuk
prosiding
(dilampirkan
saat
memohon dana)
Diselenggarakan
di
Rp. 1.000.000
Indonesia timur tidak
masuk prosiding
Diselenggarakan
di
Rp. 3.000.000
Indonesia tengah dan
masuk prosiding
Diselenggarakan
di
Rp. 1.000.000
Indonesia tengah tidak
masuk prosiding
Diselenggarakan
di
Indonesia barat kecuali
Rp. 2.000.000
provinsi Sumut dan
makalah
masuk
prosiding
Diselenggarakan
di
Indonesia barat kecuali
Rp. 500.000
provinsi Sumut dan
makalah tidak masuk
prosiding
Diselenggarakan
di
Rp. 1.000.000
Sumut dan masuk
prosiding
Diselenggarakan
di
Rp. 100.000
Sumut dan tidak masuk
prosiding
Catatan: ketentuan bantuan diatas hanya
berlaku untuk satu dosen untuk setiap
makalah yang disajikan
Bila penulis pertama
(1) adalah dosen UMN
Al Washliyah dan di
Rp. 6.000.000
dalam naskah ditulis
identitas “UMN Al
Washliyah”
Bila penulis pertama
adalah dosen diluar
UMN Al Washliyah
dan penulis ke 2 atau ke
Rp. 2.400.000
3/dst adalah dosen
UMN Al Washliyah
(didalam
naskah;
ditulis identitas “UMN
Al Washliyah”
Bila penulis pertama
(1) adalah dosen UMN
Al Washliyah dan di
Rp. 2.400.000
dalam naskah ditulis
identitas “UMN Al
Washliyah”
Bila penulis pertama
adalah dosen diluar
UMN Al Washliyah
dan penulis ke 2 atau ke
Rp. 1.200.000
3/dst adalah dosen
UMN Al Washliyah
(didalam
naskah;
ditulis identitas “UMN
Al Washliyah”
Bila penulis pertama
Rp. 3.000.000
(1) adalah dosen UMN

Menulis buku untuk
mahasiswa/referensi
kuliah

Rp. 1.200.000
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Menulis buku tingkat
SLTA kebawah
Rp. 2.000.000

Rp. 800.000

Al Washliyah dan di
dalam naskah ditulis
identitas “UMN Al
Washliyah”
Bila penulis pertama
adalah dosen diluar
UMN Al Washliyah
dan penulis ke 2 atau ke
3/dst adalah dosen
UMN Al Washliyah
(didalam
naskah;
ditulis identitas “UMN
Al Washliyah”
Bila penulis pertama
(1) adalah dosen UMN
Al Washliyah dan di
dalam naskah ditulis
identitas “UMN Al
Washliyah”
Bila penulis pertama
adalah dosen diluar
UMN Al Washliyah
dan penulis ke 2 atau ke
3/dst adalah dosen
UMN Al Washliyah
(didalam
naskah;
ditulis identitas “UMN
Al Washliyah”

LAMPIRAN
Lampiran 1
SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PENELITIAN
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:

Marjin: Left 4, Top 4, Right 3, Bottom 3

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
RINGKASAN
PRAKATA
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
BAB 4. METODE PENELITIAN
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB 6. PENUTUP (Kesimpulan Dan Saran) DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1. Biodata Peneliti
2. Surat Penerimaan Penelitian
3. Surat Pengumuman Pendanaan Penelitian
4. Kontrak Penelitian
5. Instrumen Penelitian (jika ada)
6. Draf Jurnal Nasional/internasional (draft, status submission atau publish)
7. Draf Prosiding Seminar
8. Draf buku ajar (bagi yang ada)
9. HKI (bagi yang ada)
10. Susunan organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti
11. Laporan Penggunaan Dana (disusun berdasarkan PMK 49 Tahun 2017 dan bukti kwitansi disimpan oleh masingmasing peneliti)
12. Surat izin Penelitian
13. Surat Keterangan Telah Meneliti (dari lokasi)
14. Borang Monev ( 2 rangkap: 1 untuk laporan, 1 diserahkan ke LP2M)
15. Foto Dokumentasi Kegiatan Penelitian
16. Poster (dilampirkan dalam laporan dan dicetak berbingkai ukuran 70x70)
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Lampiran 2

Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas

No

1.
2.
3.

Nama

Prodi/Instansi

Bidang Ilmu

Alokasi Waktu
Jam/
Minggu

Uraian Tugas

Lampiran 3

Format Biodata Tim Pengusul
A. Identitas Diri Anggota Peneliti
1.
Nama Lengkap (dengan gelar)
2.
Jenis Kelamin
3.
Jabatan Fungsional
4.
NIP/NIK/Identitas lainnya
5.
NIDN
6.
Tempat dan Tanggal Lahir
7.
E-mail
8.
Nomor Telepon/HP
9.
Alamat Kantor
10.
Nomor Telepon/Faks
11.
Lulusan yang telah dihasilkan
12.
Mata Kuliah yg Diampu

B. Riwayat Pendidikan
S-1

S-2

S-3

Nama Perguruan Tinggi
Bidang Ilmu
Tahun Masuk-Lulus
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi
Nama Pembimbing/Promotor
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
Pendanaan
No
1.
2.
3.

Tahun

Judul Penelitian

Sumber

Jlh (Juta Rp)

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
Pendanaan
No

Tahun

Judul Penelitian

Sumber

Jlh (Juta Rp)

1.
2.
3.
E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir
No
Judul Artikel Ilmiah
1.
2.
3.

Nama Jurnal

Volume/Nomor/Tahun

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir
No
Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar
Judul Artikel Ilmiah
1.
2.
3.
1.

G. Karya Buku dalam 5 tahun terakhir
No
Judul Buku

Tahun
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Jumlah Halaman

Waktu dan Tempat

Penerbit

H. Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir
No
Judul/Tema HJKI
-

Tahun
-

Jenis
-

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 tahun Terakhir
No
Judul/Tema/Jenis Rekayasa
Tahun
Tempat Penerapan
-

-

-

-

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (di Pemerintah, asosiasi, atau institusi)
No
Jenis Penghargaan
Institusi Pemberi
Penghargaan
1.
2.

Nomor P/D
-

Respon
Masyarakat
-

Waktu

Semua data yang saya uraikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian.

Medan, tanggal, bulan, tahun
Ketua/Anggota Peneliti

…………………………

Lampiran 4

Format Jadwal Kegiatan
Tahun ke-1
No

Jenis Kegiatan

1

Kegiatan 1

2

Kegiatan 2

3

…………

4

…………

5

…………

6

Kegiatan ke-n

1

2

3

Tahun ke-2

…

…
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12

1

2

3

…

Tahun n
…

12

1

2

3

...

…
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Lampiran 5

RENCANA ANGGARAN BIAYA PENELITIAN

No.

Item Biaya

Volume

Satuan

Biaya
Satuan

I

Honorarium
……………………….
………………………
………………………
………………………
……………………….
Sub Total

II

Bahan Habis Pakai
……………………….
………………………
………………………
………………………
……………………….
Sub Total

III

Belanja Barang Non
Opr
……………………….
………………………
………………………
………………………
……………………….
Sub Total

IV

Belanja Perjalanan
……………………….
………………………
………………………
………………………
……………………….
Sub Total
TOTAL BIAYA KESELURUHAN

Catatan: di isi sesuai PKM 49 Tahun 2017

Total (RP)

Lampiran 6

KOP UMN Al Washliyah

Surat Pernyataan Ketua Pengusul

Yang

bertanda

tangan

Nama
NIDN
Pangkat / Golongan
Jabatan Fungsional

di bawah ini:

: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ……………………………………………………………..

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... yang diusulkan dalam skema
……………(tulis skema penelitian) untuk tahun anggaran ................ 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 penugasan yang sudah diterima ke Kas Negara.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan,tanggal-bulan-tahun
Mengetahui,

Yang menyatakan,
Ketua

Meterai Rp 6000
Cap dan tanda tangan

Tanda tangan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

NIP/NIK

NIP/NIK
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PENDOMAN UMUM

Pedoman ini di buat untuk menjadi acuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi penelitian di lingkungan UMN Al Washliyah. Pedoman ini
dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang belum di atur didalam pedoman
sebelumnya. Beberapa pedoman yang di maksud adalah:
1. Setiap Dosen diperkenankan untuk memperoleh dana penelitian dari UMN Al
Washliyah dua tahun berturut-turut dan baru diperkenankan kembali mengusulkan
penelitiannya ke UMN Al Washliyah setelah ada sela satu tahun pada skim yang
berbeda dengan skim yang didanai sebelumnya.
2. Peneliti yang telah memperoleh dana penelitian dari UMN Al Washliyah, baru dapat
mengajukan proposal baru setelah dipenuhi segala kewajiban pada penelitian
sebelumnya.
3. Ketua peneliti dapat digantikan oleh anggota peneliti dengan membuat surat pernyataan
penggantian ketua yang disetujui oleh ketua LP2M UMN Al Washliyah dengan
bermaterai 6000. (format terlampir)
4. Ketua peneliti dapat menggantikan anggotanya pada tahun berikutnya sesuai kebutuhan.
5. Ketua peneliti dapat digantikan oleh anggota peneliti dalam kegiatan presentase
proposal dah hasil penelitian dengan membuat surat pernyataan yang disetujui oleh
ketua LP2M UMN Al Washliyah dengan bermaterai 6000. (format terlampir)
6. Anggota yang menggantikan ketua peneliti dalam kegiatan presentase proposal secara
otomatis menjadi ketua peneliti.
7. Ketua peneliti dapat mengganti lokasi penelitiannya dengan alasan yang dapat diterima
dengan membuat surat pernyataan penggantian lokasi yang disetujui oleh ketua LP2M
UMN
Al
Washliyah dengan bermaterai
6000.
(format
terlampir).

