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PENGANTAR 

 

 

Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini menjelaskan 

kebijakan dan mekanisme pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

Universitas Andalas yang dananya berasal dari BOPTN (Biaya Operasional Perguruan 

Tinggi Negeri) dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak).Panduan ini menguraikan 

setiap skimprogram penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan tata cara 

pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, dan pelaporan hasil 

kegiatan. Pola pengajuan proposal dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dengan dana BOPTN dan PNBP ini mengacu pada Panduan 

Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi X Tahun 2016 DRPM 

Kemenristekdikti. 

Panduan ini diarahkan untuk mengikuti tema-tema penelitian yang diacu di dalam RIP 

(Rencana Induk Penelitian) Universitas Andalas dengan tiga tema utama yaitu (1). 

Ketahanan Pangan, Obat dan Kesehatan, (2). Inovasi Sains, Teknologi, dan Industri, dan 

(3). Pengembangan SDM dan Karakter Bangsa. 

Dengan terbitnya panduan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pengelolaan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Andalas agarhasilnya 

dapat dipertanggungjawabkantanpamengurangikreativitaspara 

pengusuldanpengelolakeduanya di Universitas Andalas.Dengan adanya panduan ini 

diharapkan dapat memudahkan peningkatan program penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di Universitas Andalas. 

Atas selesainya panduan ini diucapkan terima kasih dan penghargaankepada tim 

penyusun serta pihak-pihak yang berkontribusi. 

 

 

Padang, Juni 2016 

 

 

 

 

Rektor Universitas Andalas 
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BAB1 

PENDAHULUAN 

 

Universitas Andalas (Unand) sebagai perguruan tinggi bertugas tidak hanya 

melaksanakan pendidikan namun juga menyelenggarakan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Berdasarkan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penelitian di 

Unand diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pengabdian kepada 

masyarakat Unand juga diarahkan untuk menerapkan IPTEK dan hilirisasi hasil 

penelitian untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. 

Sesuai Permendikbud No. 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas, Unand 

memiliki visi untuk menjadi universitas yang terkemuka dan bermartabat.Untuk meraih 

visi ini, Unand melaksanakan beberapa misi yaitu: 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang terkemuka dan berkesinambungan; 

b. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang 

pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni 

serta meningkatkan publikasi ilmiah dan hak atas kekayaan intelektual (HaKI);  

c. Mendharmabaktikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang dikuasai 

kepada masyarakat; 

d. Menjalin jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga 

pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan 

internasional;  

e. Mengembangkan organisasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang baik 

(good governance), sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi 

perubahan lingkungan strategis; dan  

f. Mengembangkan usaha-usaha, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan core bisnis 

Universitas Andalas yang dapat meningkatkan venue.  

 

Dengan melaksanakan keenam misi tersebut, Unand memiliki tujuan yaitu: 
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a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai 

kemampuan akademik dan/atau profesional serta berdaya saing yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;  

b. Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui kegiatan 

penelitian, pengkajian dan mempublikasikan karya ilmiah yang dapat 

menghasilkan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan/atau seni untuk kejayaan bangsa; dan  

c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau 

seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

Unand sebagai perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi 

standar-standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar-standar tersebut terdiri dari 

standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti atau pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pendanaan dan pembiayaan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Unand dapat 

dicapai, LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Unand 

mendorong danmemfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian guna 

mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dankesejahteraan 

rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Program penelitian pada LPPM mencakup 

bidang/rumpun (klaster) ilmu sebagai berikut yang tercantum pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1: Tema, klaster dan topik-topik penelitian Unand 

 

N

O 

TEMA 

PENELITIAN 

KLASTER 

PENELITIAN 

TOPIK PENELITIAN 

1. Ketahanan 

Pangan, Obat 

dan Kesehatan 

1. Ketahanan 

pangan 

1. Produksi komoditas unggulan ternak 

lokal, gandum tropis, padi lokal, 

kakao, buah, sayuran, dan perikanan 

2. Obat 2. Produksi obat berbahan alami dan 

turunannya 

3. Kesehatan 3. Gizi, kesehatan, dan penyakit tropis 

2. Inovasi Sains, 

Teknologi, dan 

Industri 

1. Inovasi sains 1. Diversitas dan ekologi sumber daya 

hayati tropika dan kelestarian 

lingkungan 

2. Pengembangan ilmu-ilmu terapan 

untuk mendukung tema unggulan 

(ketahanan pangan, obat dan 

kesehatan, dan inovasi sains, 

teknologi dan industri, serta 

pengembangan SDM) 

2. Inovasi 

teknologi 

mitigasi 

bencana 

Mitigasi bencana alam (pra, saat dan 

pascabencana) 

3. Inovasi 

teknologi dan 

industri 

1. Konservasi energi, sertakonversi dan 

produksi energi baru dan energi 

terbarukan (air, angin, surya, laut, 

bioenergi, panas bumi) 

2. Produksi bahan maju alami (berbasis 

gambir, sawit, karet, bambu) dan suku 

cadang industri 

3. Produksi teknologi informatika 

pendukung topik penelitian Unand 

4. Infrastruktur dan teknologi, dan 

produksi berbasis kelautan  

3. Pengembangan 

SDM dan 

Karakter Bangsa 

1. Karakter 

bangsa 

Ketahanan budaya, kearifan lokal, dan 

matrilinealisme 

2. Ekonomi dan 

SDM 

1. Ekonomi kerakyatan, ekonomi 

syariah dan kewirausahaan yang 

mendukung topik penelitian Unand 

lainnya 

2. Pendidikan dan pengendalian 

kependudukan 

3. Hukum, 

politik dan 

civil society 

1. Sistem hukum Indonesia 

2. Politik Indonesia 

3. Masyarakat sipil 

Sumber: RIP (Rencana Induk Penelitian) Unand 2012-2016 
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BAB 2  

PENGELOLAAN PENELITIAN 

 

 

2.1 Pendahuluan 

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, LPPM berupaya 

terus mengawal kualitas penelitian di Unand. Pengelolaan penelitian di Unand 

diarahkan untuk: 

a. Mewujudkan keunggulan penelitian di Unand; 

b. Meningkatkan daya saing Unand di bidang penelitian pada tingkat nasional dan 

internasional; 

c. Meningkatkan angka partisipasi dosen/peneliti dalam melaksanakan penelitian 

yang bermutu; 

d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di Unand; dan 

e. Mendukung potensi Unand menopang pertumbuhan Sumatera Barat. 

 

2.2 Program Penugasaan Penelitian  

Program penelitian yang dikelola LPPM untuk dosen/peneliti di Unand meliputi 

kategori dan skim penelitian sebagai berikut: 

a. SkimFundamental; 

b. Skim KlasterRiset Terapan; 

c. Skim Dosen Pemula; 

d. Skim Disertasi Doktor. 

Skim-skim penelitian tersebut diprioritaskan untuk mendukung tema-tema klaster 

penelitian yang tercantum pada RIP (Rencana Induk Penelitian) Universitas Andalas, 

sebagai berikut: 

1. Ketahanan pangan 

2. Obat 

3. Kesehatan 

4. Inovasi sains 

5. Inovasi teknologi mitigasi bencana 

6. Inovasi teknologi dan industri 

7. Karakter bangsa 
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8. Ekonomi dan SDM 

9. Hukum, politik dan civil society. 

Pelaksanaan program penelitian sebagaimana disebutkan di atas sebagian dikelola 

bersama oleh LPPM dan fakultas-fakultas atau PPs (Program Pascasarjana) Unand. 

2.3 Ketentuan Umum 

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu 

penelitian di Unand sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan 

dengan hal tersebut, LPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program 

penelitian yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap Unand yang mempunyai Nomor 

Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) 

b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai NIDN atau 

NIDK  

c. Proposal diusulkan melalui fakultas atau PPs dan disahkan oleh pimpinan 

fakultas atau PPs tempat dosen tersebut bertugassebagai dosen tetap dan 

selanjutnya dikirim ke LPPMsebanyak 3 (tiga) rangkap  

d. Setiap dosen boleh mengusulkan apabila belum menjadi ketua penelitian hibah 

skim Diktidan Unanddi tahun yang sama (kecuali untuk skim Klaster Riset Guru 

Besar)  

e. Setiap dosen boleh mengusulkan dua proposal penelitian (satu proposal sebagai 

ketua dansatu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada 

skim yangberbeda)  

f. Pada tahun yang sama, setiap dosen hanya boleh terlibat dalam pelaksanaan dua 

kegiatanpenelitian (masing-masing satu skimsebagai ketua dan satu skema 

sebagai anggota atau dua skema sebagai anggota).  

g. Apabila penelitian yang dihentikan sebelum waktunya akibat 

kelalaianpeneliti/pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan 

penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, 

maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidakdiperkenankan mengusulkan 

penelitian yang didanai oleh Unand selama2 (dua) tahun berturut-turut dan 

diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima kekas negara.  
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h. LPPM wajib untuk melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan 

pengelolaanpenelitian mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlakudi 

Unand.  

i. Peneliti yang tidak berhasil memenuhiluaran yang dijanjikan pada proposal akan 

dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidakdiperbolehkan untuk mengajukan 

usulan baru sampai dipenuhinya luaran yang dijanjikan.  

j. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian mengacu kepada aturan 

yang berlaku. 

 

2.4 Tahapan Kegiatan 

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian yang disetujui untuk didanai meliputi: 

1 Pengusulan,  

2 Seleksi (evaluasi dokumen proposal, pemaparan dan pembahasan, kunjungan 

lapangan, dan penetapan penugasan),  

3 Pelaksanaan (kontrak penugasan, pelaksanaan penugasan, dan monev) dan  

4 Pelaporan (laporan akhir, laporan keuangan, seminar hasil, dan laporan luaran). 

Jadwal tahapan tersebut akan disesuaikan dengan skim Dikti dan akan diumumkan 

bersama oleh LPPM dan fakultas/PPs. 

 

2.5 Pengusulan dan Penugasan 

Pengusulan, penilaian proposal, pelaporan dan penilaian laporan skim penelitian dana 

BOPTN dan PNBP menggunakan format yang digunakan pada Panduan Pelaksanaan 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi X Tahun 2016 DRPM 

Kemenristekdikti dengan uraian sebagai berikut: 

a. Skim FundamentalUnand mengikuti format skim Fundamental DRPM 

Kemenristekdikti 

b. Skim KlasterRiset Terapan Unand mengikuti format skim PUPT DRPM 

Kemenristekdikti 

c. Skim Dosen Pemula Unand mengikuti format skim Dosen Pemula DRPM 

Kemenristekdikti 

d. Skim Disertasi DoktorUnand mengikuti format skim Disertasi Doktor DRPM 

Kemenristekdikti 
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Ketentuan penugasan penelitian adalah sebagai berikut. 

a. Skim Fundamental 

Ketua peneliti adalah dosen sekurang-kurangnya berkualifikasi S-2 dengan jabatan 

fungsional lektor atau berpendidikan doktor.Anggota peneliti sebanyak 1-2 

orang.Jangka waktu pelaksanaan penelitian satu tahun.Biaya penelitian tidak 

melebihiRp. 100 juta. Besaran maksimal biaya penelitianmasing-masing 

fakultas/jurusan/bagian/prodi dapat ditentukan olehmasing-masing dekan/ketua 

jurusan/ketua bagian/ketua prodi. 

b. Skim Klaster Riset Terapan 

Ketua peneliti adalah dosen sekurang-kurangnya berkualifikasi S-2 dengan jabatan 

fungsional lektor kepala atau berpendidikan doktor.Anggota peneliti sebanyak 1-2 

orang.Jangka waktu pelaksanaan penelitiansatu tahun.Salah satu anggota peneliti 

harus dari fakultas berbeda dengan gelar doktor atau S-2 dengan jabatan lektor 

kepala.Biaya penelitian tidak melebihi Rp. 100 juta. Besaran maksimal biaya 

penelitianmasing-masing fakultas/jurusan/bagian/prodi dapat ditentukan olehmasing-

masing dekan/ketua jurusan/ketua bagian/ketua prodi. 

c. Skim Dosen Pemula  

Ketua berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsionalhanya asisten ahli.Anggota 

peneliti sebanyak 1-2 orang.Jangka waktu pelaksanaan penelitian satu tahun.Biaya 

penelitian tidak melebihiRp. 25 juta. Besaran maksimal biaya penelitianmasing-

masing fakultas/jurusan/bagian/prodi dapat ditentukan olehmasing-masing 

dekan/ketua jurusan/ketua bagian/ketua prodi. 

d. Skim Disertasi Doktor 

Pelaksana peneliti hanya satu orang sebagai ketua dan merupakan seorang 

mahasiswa aktif program doktor.Jangka waktu pelaksanaan penelitian satu 

tahun.Biaya penelitian tidak melebihiRp. 60 juta. Besaran maksimal biaya 

penelitianmasing-masing fakultas/jurusan/bagian/prodi dapat ditentukan olehmasing-

masing dekan/ketua jurusan/ketua bagian/ketua prodi. 

 

 

 

2.6 Penilai Internal Program Penelitian Perguruan Tinggi  
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Seluruh proposal akan dinilai oleh penilai internal Unand yang melakukan seleksi 

proposal sesuai dengan ketentuan yangditetapkan oleh LPPM berpedoman pada 

Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi X Tahun 

2016 DRPM Kemenristekdikti. Penilai internal harus memenuhi sejumlahpersyaratan. 

Adapun persyaratan penilai internal Unand 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 dua kali sebagai 

ketua peneliti 

e. Pernah mendapatkan penelitian berskala nasional;  

f. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau 

nasional terakreditasi 

g. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau 

seminar ilmiah nasional;  

h. Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang 

bereputasi, 

i. Pengalaman dalam penulisan buku ajar dan memegang HaKI; dan  

j. Diutamakan berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional 

dan atau jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah.  
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BAB 3 

PENELITIAN FUNDAMENTAL 

 

3.1 Pendahuluan  

Kegiatan Penelitian Fundamental 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 terapan. 

Penelitian Fundamental dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) 

untuk mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang 

mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka 

mendukung penelitian terapan. Termasuk dalam penelitian fundamental adalah 

pencarian metode atau teori baru. 

 

3.2 Tujuan  

Tujuan kegiatan Penelitian Fundamental adalah:  

a. mendorong dosen melakukan penelitian dasar yang bersifat temuan sehingga 

memperoleh invensi, baik metode atau teori baru yang belum pernah ada 

sebelumnya;  

b. memperoleh modal ilmiah yang dapat mendukung perkembangan penelitian 

terapan;  

c. meningkatkan kuantitas dan mutu publikasi ilmiah dosen.  

 

3.3 Luaran Penelitian  

Luaran wajib dari Penelitian Fundamental ini adalah publikasi dalam jurnal ilmiah 

terakreditasi dan atau jurnal ilmiah internasional bereputasi. Adapun luaran tambahan 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

a. produk iptek-sosbud (metode, blueprint, purwarupa, sistem, kebijakan, model, 

rekayasa sosial);  

b. Publikasi ilmiah internasional bereputasi 

c. bahan ajar.  
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3.4 Kriteria dan Pengusulan  

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Fundamental adalah:  

a. ketua tim peneliti adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Andalas 

sekurang-kurangnya berkualifikasi S-2 dengan jabatan fungsional lektor atau 

dosen berpendidikan S-3;  

b. tim peneliti berjumlah maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota,salah 

satu anggota boleh berasal dari luar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas) 

dengan tugas dan peran setiap peneliti diuraikan secara jelas dan disetujui oleh 

yang bersangkutan, disertai bukti tanda tangan pada setiap biodata yang 

dilampirkan;  

c. ketua dan semua anggota tim peneliti harus memiliki rekam jejak publikasi 

ilmiah (jurnal, proceedings, buku) yang  relevan dengan bidang keilmuan dan 

mata kuliah yang diampu;  

d. jangka waktu penelitian adalah 1 tahun, dengan biaya penelitian maksimal 

Rp100.000.000/judul;  

e. bagi pengusul yang berstatus mahasiswa S2/S3 atau PPDS, harus disetujui oleh 

Ketua Program Studi yang bersangkutan. 

f. usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan 

ukuranmaksimum 5 MB dan diberi nama: 

NamaKetuaPeneliti_Fundamental.pdf, kemudian dicetak dan disimpan dalam 

USB Flash Disk selanjutnya didaftarkan ke sekretariat penelitian PNBP FK 

Unand 2016.  

3.5 Sistematika Usulan Penelitian 

Usulan Penelitian Fundamental maksimum berjumlah 15 halaman (tidak termasuk 

halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), 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 (Lampiran 3.1) 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 3.2)  

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 3.3)  

DAFTAR ISI  

RINGKASAN  

(maksimum satu halaman)  Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang 

ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. 

Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana 

kegiatan yang diusulkan. Cantumkan nama jurnal yang menjadi target.  
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BAB 1. PENDAHULUAN  

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi 

penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan yang ditargetkan (gejala atau kaidah, 

metode, teori, atau antisipasi) yang mempunyai kontribusi mendasar pada bidang ilmu 

dengan penekanan pada gagasan fundamental dan orisinal untuk mendukung 

pengembangan iptek. Buatlah rencana capaian tahunan seperti pada Tabel 3.1 sesuai 

dengan luaran iptek yang ditargetkan dan lamanya penelitian yang akan dilakukan.  

Tabel 3.1 Rencana Target Capaian Tahunan  

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian  

TS1)  TS+1 

1  Publikasi ilmiah2)  

Internasional  
  

Nasional terakreditasi  
  

2  
Pemakalah dalam temu 

ilmiah3)  

Internasional  
  

Nasional  
  

 

Invited speaker dalam 

temu ilmiah4)  

Internasional  
  

Nasional  
  

4  Visiting Lecturer5)  Internasional  
  

 
5  

 

Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI)6)  

Paten  
  

Paten sederhana  
  

Hak cipta  
  

Merek dagang  
  

Rahasia dagang  
  

Desain produk industri  
  

Indikasi geografis  
  

Perlindungan varietas tanaman  
  

Perlindungan topografi sirkuit   
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terpadu  

6  Teknologi Tepat Guna7)    

7  Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial8)    

8  Buku Ajar (ISBN)9)    

9  Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)10)    

 

. 1)  TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)    

. 2)  Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published    

. 3)  Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan    

. 4)  Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan    

. 5)  Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan    

. 6)  Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted    

. 7)  Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan    

. 8)  Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan    

. 9)  Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit    

10) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Bab 2 Tabel 2.7 Panduan Simlitabmas Edisi X 2016 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, gunakan sumber pustaka acuan 

primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal 

ilmiah dan paten.Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil 

yang sudah dicapai dalam bentuk peta jalan (road map) penelitian secara utuh. 

BAB 3. METODE PENELITIAN  

Lengkapi dengan alur penelitian dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan 

apa yang akan dikerjakan dan yang sudah dilaksanakan dalam 1 atau 2 tahun dalam 

bentuk diagram tulang ikan (fishbone diagram). Bagan penelitian harus dibuat secara 

utuh dengan pentahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, 

dimana akan dilaksanakan, dan indikator capaian yang terukur.  

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN   

4.1 Anggaran Biaya 

Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci dan dilampirkan dengan format 

seperti pada Lampiran B. Ringkasan anggaran biaya yang diajukan per tahun disusun 

mengikuti komponen sebagaimana dalam Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Fundamental yang 

Diajukan Setiap Tahun  

 
No  

Jenis Pengeluaran 

Biaya yang Diusulkan (Rp)  

Tahun ke-1  

 

Tahun ke-2  

1  

Honorarium untuk pelaksana, 

petugas laboratorium, pengumpul 

data, pengolah data, penganalisis 

data, honor operator, dan honor 

pembuat sistem (maksimum 30% 

dan dibayarkan sesuai ketentuan)  

  

2  

Pembelian bahan habis pakai untuk 

ATK, fotocopy, surat menyurat, 

penyusunan laporan, cetak, 

penjilidan laporan, publikasi, 

pulsa, internet, bahan laboratorium, 

langganan jurnal (maksimum 60%)  

  

3  

Perjalanan untuk biaya 

survei/sampling data, 

seminar/workshop DN-LN, biaya 

akomodasi-konsumsi, 

perdiem/lumpsum, transport 

(maksimum 40%)  

  

4  

Sewa untuk peralatan/mesin/ruang 

laboratorium, kendaraan, kebun 

percobaan, peralatan penunjang 

penelitian lainnya (maksimum 

40%)  

  

 
Jumlah  

  

 

4.2 Jadwal Penelitian  

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram batang (bar chart) untuk rencana 

penelitian yang diajukan dan sesuai dengan format pada Lampiran C. 

REFERENSI  
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Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan 

urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 

disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran B). 

Lampiran 2. Dukungan sarana dan prasarana penelitian menjelaskan penunjang 

penelitian, yaitu sarana dan prasarana utama yang diperlukan dalam 

penelitian ini dan ketersediananya di perguruan tinggi pengusul. 

Apabila tidak tersedia, maka pengusul harus menjelaskan bagaimana 

cara mengatasinya 

Lampiran 3. Susunan organisasi dan pembagian tugas tim peneliti (Lampiran D). 

Lampiran 4. Biodata ketua dan anggota Tim Pengusul (Lampiran E). 

Lampiran 5. Surat pernyataan ketua peneliti dan tim peneliti (Lampiran F). 

 

3.6 Sumber Dana Penelitian  

Sumber dana Penelitian Fundamental dapat berasal dari BOPTN dan PNBP Fakultas 

kedokteran Universitas Andalas tahun 2016. 

3.7 Seleksi Proposal  

Seleksi proposal penelitian fundamental dilakukan dalam dua tahapan, yaitu 

pembahasan dan penyempurnaan proposal. Proposal yang dinyatakan lolos akan 

diumumkan secara daring di situs www.fk.unand.ac.id dan surat ke ketua peneliti yang 

bersangkutan. 

3.8 Pelaksanaan dan Pelaporan  

Pada pertengahan bulan Oktober 2016 kegiatan penelitian akan dimonitor oleh penilai. 

Penilai akan melakukan kunjungan lapangan (site visit) guna memverifikasi capaian 

berdasarkan bukti fisik (logbook dan luaran yang dijanjikan) dan mengases kelayakan 

untuk melanjutkan penelitian. Peneliti yang dinyatakan layak dimintakan untuk 

meneruskan penelitiannya. Peneliti yang mengalami kendala akan dibahas dan 

dievaluasi lebih lanjut. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan 

kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. Setiap peneliti wajib 

melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:  

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian 

Penelitian (memuat kegiatan secara umum, bukan logbook) terhitung sejak 

penandatanganan perjanjian penelitian secara daring di Simlitabmas (Lampiran 

G);    

b. menyipakan dan mengumpulkan Laporan Akhir Tahun dalam bentuk hardcopy 
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dan softcopy yang telah disahkan olehDekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Andalas mengikuti format pada (Lampiran I);  

c. mengompilasi luaran penelitian sesuai dengan borang pada Lampiran K pada 

akhir  pelaksanaan penelitian termasuk bukti luaran penelitian yang dihasilkan 

(publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, 

rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain);  

d. mengikuti dan menyampaikan seminar hasil penelitian pada seminar yang 

diadakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada bulan Desember 

2016.  
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Keterangan:  

 Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 

7 = sangat baik).    

 Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan 

dengan capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang 

bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor   dapat menggunakan 

ketentuan berikut.  

1. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = published/accepted, 6 = reviewed, 5 = 

submitted, 3 = draf, 2 =   tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada 

tahap published/accepted).    

2. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah 

dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan 

adalah membawakan makalah pada temu ilmiah   internasional).    

3. HKI: Skor 7 = granted/terdaftar, 6 = draf, 5= tidak ada (jika target yang 

direncanakan sampai pada tahap   granted/terdaftar).    

4. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial : Skor 7 = 

penerapan, 6 = produk, 5 =   draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan 

sampai pada tahap penerapan).    

5. Buku Ajar : Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika 

target yang direncanakan   sampai pada tahap sudah terbit).  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BAB 4 

PENELITIAN RISET TERAPAN 

 

4.1 Pendahuluan 

Kegiatan Penelitian Riset Terapan (sebelumnya disebut Penelitian Hibah Bersaing) 

dilaksanakan sebagai salah satu model penelitian kompetitif yang tergolong dalam kelompok 

penelitian mandiri yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan iptek- 

sosbud (penelitian terapan).Perbedaan penting dengan Penelitian Fundamental adalah Penelitian 

Riset Terapan harus berorientasi pada riset yang memiliki dampak ekonomi dalam waktu 

dekat.Riset juga dapat bersifat tak-benda (intangible), misalnya kajian untuk memperbaiki 

kebijakan institusi pemerintah.Penelitian Riset Terapan diperuntukan bagi dosen yang 

mempunyai rekam jejak baik dalam bidang yang diusulkan. 

4.2 Tujuan  

Tujuan dari kegiatan Penelitian Riset Terapan adalah menghasilkan inovasi dan pengembangan 

iptek-sosbud (penelitian terapan) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun industri. 

4.3 Luaran Penelitian  

Luaran wajib dari Penelitian Riset Terapan ini adalah:  

a. riset iptek-sosbud (berupa metode, teknologi tepat guna, blueprint, purwarupa, sistem, 

  kebijakan, model, rekayasa sosial); dan    

b. publikasi pada jurnal nasional dan atau bereputasi internasional.    

Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian in adalah HKI dan atau bahan ajar dan atau 

artikel ilmiah yang diseminarkan dalam seminar nasional/internasional. 

4.4 Kriteria dan Pengusulan  

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Riset Terapan adalah:  

a. ketuatim pengusul adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Andalas minimum 

berpendidikan S-2 dengan ketua peneliti mempunyai jabatan  fungsional minimum lektor 

atau berpendidikan doktor;    

b. biodata pengusul mencerminkan rekam jejak yang relevan dengan penelitian yang 

diusulkan;    

c. jumlah tim peneliti maksimum tiga orang (satu orang ketua dan dua orang anggota, salah 

satu anggota harus berasal dari luar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, 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; 

   

d. dana penelitian maksimal adalah Rp100.000.000/judul 

e. usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran 

maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_RisetTerapan.pdf, kemudian 

dicetak dan disimpan dalam CD selanjutnya didaftarkan ke sekretariat penelitian PNBP FK 

Unand 2016. 
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4.5 Sistematika Usulan Penelitian   

Usulan Penelitian Riset Terapan maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman 

sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), 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 (Lampiran 4.1)   

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 4.2)  

IDENTITAS DAN URAAN UMUM (Lampiran 4.3)  

DAFTAR ISI  

RINGKASAN  

(maksimum satu halaman)  Kemukakan masalah dan tujuan yang ingin dicapai serta target 

khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. 

Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang 

diusulkan. 

BAB 1. PENDAHULUAN  

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi 

(keutamaan) penelitian. Jelaskan juga temuan/inovasi apa yang ditargetkan serta penerapannya 

dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan iptek-sosbud. Buatlah rencana 

capaian tahunan seperti pada Tabel 6.1 sesuai luaran yang ditargetkan dan lamanya penelitian 

yang akan dilakukan.  

Tabel 4.1 Rencana Target Capaian Tahunan  

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian  

TS1)  TS+1 

1  Publikasi ilmiah2)  

Internasional  
  

Nasional terakreditasi  
  

2  
Pemakalah dalam temu 

ilmiah3)  

Internasional  
  

Nasional  
  

 

Invited speaker dalam temu 

ilmiah4)  

Internasional  
  

Nasional  
  

4  Visiting Lecturer5)  Internasional  
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5  

 

Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI)6)  

Paten  
  

Paten sederhana  
  

Hak cipta  
  

Merek dagang  
  

Rahasia dagang  
  

Desain produk industri  
  

Indikasi geografis  
  

Perlindungan varietas tanaman  
  

Perlindungan topografi sirkuit 

terpadu    

6  Teknologi Tepat Guna7)    

7  Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial8)    

8  Buku Ajar (ISBN)9)    

9  Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)10)    

 

. 1)  TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)    

. 2)  Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published    

. 3)  Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan    

. 4)  Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan    

. 5)  Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan    

. 6)  Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted    

. 7)  Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan    

. 8)  Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan    

. 9)  Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit    

10) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Bab 2 Tabel 2.7 Panduan Simlitabmas Edisi X 2016 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, gunakan pustaka acuan primer yang 

relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah.Jelaskan juga studi 

pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai, termasuk peta jalan 

penelitian. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN  

Metode dilengkapi dengan bagan alir penelitian (berupa fishbone diagram) yang 

menggambarkan apa yang akan dikerjakan untuk jangka waktu yang diusulkan. Bagan 

penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana 

luaran tahunannya, lokasi penelitian, dan indikator capaian yang terukur. 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

4.1 Anggaran Biaya 

Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan format pada Lampiran 

B. Sedangkan ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format Tabel 6.2 dengan 

komponen sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya yang Diajukan Setiap Tahun  

 
No  

Jenis Pengeluaran 

Biaya yang Diusulkan (Rp)  

Tahun ke-1  

 

Tahun ke-2  

1  

Honorarium untuk pelaksana, petugas 

laboratorium, pengumpul data, 

pengolah data, penganalisis data, 

honor operator, dan honor pembuat 

sistem (maksimum 30% dan 

dibayarkan sesuai ketentuan)  

  

2  

Pembelian bahan habis pakai untuk 

ATK, fotocopy, surat menyurat, 

penyusunan laporan, cetak, penjilidan 

laporan, publikasi, pulsa, internet, 

bahan laboratorium, langganan jurnal 

(maksimum 60%)  

  

3  

Perjalanan untuk biaya 

survei/sampling data, 

seminar/workshop DN-LN, biaya 

akomodasi-konsumsi, 

perdiem/lumpsum, transport 

(maksimum 40%)  

  

4  

Sewa untuk peralatan/mesin/ruang 

laboratorium, kendaraan, kebun 

percobaan, peralatan penunjang 

penelitian lainnya (maksimum 40%)  

  

 
Jumlah  
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4.2 Jadwal Penelitian  

Jadwal Penelitian disusun dalam bentuk diagram batang (bar chart) untuk rencana penelitian 

yang diajukan dan sesuai dengan format pada Lampiran C. 

REFERENSI  

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan urutan 

abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang disitasi pada 

usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

Lampiran 1.Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran B). 

Lampiran 2. Dukungan sarana dan prasarana penelitian yang menjelaskan sarana penunjang 

penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian ini dan 

ketersediannya di perguruan tinggi pengusul.Apabila tidak tersedia, maka 

peneliti harus menjelaskan bagaimana cara mengatasinya. 

Lampiran 3. Susunan organisasi tim pengusul dan pembagian tugas (Lampiran D).   

Lampiran 4. Nota kesepahaman MOU atau pernyataan kesediaan dari mitra (apabila ada). 

Lampiran 5. Biodata ketua dan anggota tim pengusul (Lampiran E). 

Lampiran 6. Surat pernyataan ketua pengusul (Lampiran F). 

       

4.6 Sumber Dana Penelitian  

Sumber dana Penelitian Riset Terapan dapat berasal dari BOPTN dan PNBP Fakultas 

Kedokteran Universitas Andalas. 

4.7 Seleksi Proposal  

Seleksi proposal penelitian riset terapan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu pembahasan 

dan penyempurnaan proposal. Proposal yang dinyatakan lolos akan diumumkan secara 

daring di situs www.fk.unand.ac.id dan surat ke ketua peneliti yang bersangkutan. 

4.8 Pelaksanaan dan Pelaporan  

Pada pertengahan bulan Oktober 2016 kegiatan penelitian akan dimonitor oleh penilai. 

Penilai akan melakukan kunjungan lapangan (site visit) guna memverifikasi capaian 

berdasarkan bukti fisik (logbook dan luaran yang dijanjikan) dan mengases kelayakan 

untuk melanjutkan penelitian. Peneliti yang dinyatakan layak dimintakan untuk 

meneruskan penelitiannya. Peneliti yang mengalami kendala akan dibahas dan 

dievaluasi lebih lanjut. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan 

kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. Setiap peneliti wajib 

melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:  

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian 

Penelitian (memuat kegiatan secara umum, bukan logbook) terhitung sejak 
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penandatanganan perjanjian penelitian secara daring di Simlitabmas (Lampiran 

G);    

b. menyiapkan dan mengumpulkan Laporan Akhir Tahun dalam bentuk hardcopy 

dan softcopy yang telah disahkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Andalas mengikuti format pada (Lampiran I);    

c. mengompilasi luaran penelitian sesuai dengan borang pada Lampiran K pada 

akhir  pelaksanaan penelitian termasuk bukti luaran penelitian yang dihasilkan 

(publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, 

rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain);  

d. mengikuti dan menyampaikan seminar hasil penelitian pada seminar yang 

diadakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada bulan Desember 

2016.  
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Lampiran 4.1 Format Halaman Sampul Penelitian Riset Terapan 

PENELITIAN RISET TERAPAN 
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BAB 5 

PENELITIANDOSENPEMULA 

5.1 Pendahuluan 

Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam 

rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuannya 

dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi. Cakupan Penelitian ini meliputi semua 

rumpun ilmu.Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen pemula dengan maksimal jabatan 

fungsional asisten ahli dan belum bergelar doktor. 

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ditjen Penguatan Risbang, PDP 

merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap untuk 

meningkatkan kemampuan meneliti dan menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk 

memublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik lokal maupun nasional 

terakreditasi. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan 

hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke 

program penelitian lain yang lebih kompetitif.  

5.2 Tujuan  

Tujuan dari PDP ini adalah:  

a. untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti dosen pemula;  

b. menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk memublikasikan hasil penelitiannya dalam 

  jurnal ilmiah, baik lokal maupun nasional terakreditasi; dan  

c. menginisiasi peta jalan penelitiannya.  

 

5.3 Luaran Penelitian  

Luaran wajib dari PDP ini adalah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dikti. 

Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

a. publikasi pada jurnal nasional terakreditasi; dan  

b. pengayaan bahan ajar.  

 

5.4 Kriteria dan Pengusulan  

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Dosen Pemula dijabarkan sebagai 

berikut:  

a. pengusul adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan pendidikan 

maksimum S-2/Spesialis1 dan jabatan fungsional   asisten ahli;  

b. tim Peneliti berjumlah 2-3 orang;  

c. dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya boleh mengusulkan maksimal 2 proposal 

penelitian dimana satu sebagai ketua dan yang lain sebagai anggota peneliti atau keduanya 
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sebagai anggota peneliti;  

d. usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang 

diampu; 

e. jangka waktu penelitian adalah satu tahun dengan biaya penelitian maksimalRp25.000.000./ 

judul/tahun;  

f. usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran 

maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_DosenPemula.pdf, kemudian 

dicetak dan disimpan dalam Flash Disk selanjutnya didaftarkan ke sekretariat penelitian 

PNBP FK Unand 2016. 

 

5.5 Sistematika Usulan Penelitian 

Usulan Penelitian Dosen Pemula maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman 

sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), 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 (Lampiran 14.1) 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 14.2)  

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 14.3)  

DAFTAR ISI  

RINGKASAN  

(maksimum satu halaman). Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin 

dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus 

mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. 

BAB 1. PENDAHULUAN  

Uraikan latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti 

dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan.Perlu 

dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian 

tersebut penting untuk dilaksanakan. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas 

disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau 

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

lingkup yang menjadi batasan penelitian.Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian 

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

ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. Buatlah rencana capaian seperti 

pada Tabel 5.1 sesuai luaran yang ditargetkan. 

Tabel 5.1 Rencana Target Capaian  

No  Jenis Luaran  Indikator Capaian  

1  Publikasi ilmiah di jurnal nasional (ber ISSN)1)   
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2  Pemakalah dalam temu ilmiah2)  

Nasional   

Lokal  

 
 

3  Bahan ajar3)   

4  

Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, 

Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa 

Sosial) 4)  

 

5  Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)5)   

1) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published 

2) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan 

  3) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit 

  4) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan  

5) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Bab 2 Tabel 2.7 Panduan Simlitabmas Edisi X 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang 

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

acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan 

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

ilmiah yang relevan. 

BAB 3. METODE PENELITIAN  

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

penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta 

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

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

penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian. 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN   

4.1 Anggaran BiayaJustifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan 

format sebagaimana pada Lampiran B. Sedangkan ringkasan anggaran biaya disusun sesuai 

dengan format Tabel 14.2 dengan komponen sebagai berikut.  

Tabel 5.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Dosen Muda yang Diajukan  

No  Jenis Pengeluaran  
 
Biaya yang Diusulkan (Rp)  

 

1  

Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, 

pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, 

honor operator, dan honor pembuat sistem 

(maksimum 30% dan dibayarkan sesuai ketentuan)  

 

2  
Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, 

surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, 

penjilidan laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan 
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laboratorium, langganan jurnal (maksimum 60%)  

3  

Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, 

seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-

konsumsi, perdiem/lumpsum, transport (maksimum 

40%)  
 

4  

Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, 

kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang 

penelitian lainnya (maksimum 40%)  
 

Jumlah  
 

 

4.2 Jadwal Penelitian  

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

diagram batang (bar chart) seperti dalam Lampiran C. 

DAFTAR PUSTAKA  

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

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

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

penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang disitasi dalam 

usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran B). 

Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas (Lampiran D).  

Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul (Lampiran E). 

Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti (Lampiran F). 

 

5.6 Sumber Dana Penelitian  

Sumber dana Penelitian Dosen Pemula dapat berasal dari PNBP FK Unand 2016 

5.7 Seleksi Proposal  

Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Dosen Pemula dilakukan dalam bentuk Evaluasi 

Dokumen secara daring. Komponen penilaian Evaluasi Dokumen proposal secara daring 

menggunakan Borang sebagaimana pada Lampiran 14.4. 

5.8 Pelaksanaan dan Pelaporan  

Pada pertengahan bulan Oktober 2016 kegiatan penelitian akan dimonitor oleh penilai. 
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Penilai akan melakukan kunjungan lapangan (site visit) guna memverifikasi capaian 

berdasarkan bukti fisik (logbook dan luaran yang dijanjikan) dan mengases kelayakan 

untuk melanjutkan penelitian. Peneliti yang dinyatakan layak dimintakan untuk 

meneruskan penelitiannya. Peneliti yang mengalami kendala akan dibahas dan 

dievaluasi lebih lanjut. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan 

kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. Setiap peneliti wajib 

melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:  

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian 

Penelitian (memuat kegiatan secara umum, bukan logbook) terhitung sejak 

penandatanganan perjanjian penelitian secara daring di Simlitabmas (Lampiran 

G);  

b. menyipakan dan mengumpulkan Laporan Akhir Tahun dalam bentuk hardcopy 

dan softcopy yang telah disahkan oleh Dekan FK Unand mengikuti format pada 

(Lampiran I);  

c. mengompilasi luaran penelitian sesuai dengan borang pada Lampiran K pada 

akhir  pelaksanaan penelitian termasuk bukti luaran penelitian yang dihasilkan 

(publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, 

rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain);  

d. mengikuti dan menyampaikan seminar hasil penelitian pada seminar yang 

diadakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada bulan Desember 

2016.  
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Keterangan:  

 Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 

7 = sangat baik).    

 Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan 

dengan capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang 

bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor   dapat menggunakan 

ketentuan berikut.  

1. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = published/accepted, 6 = reviewed, 5 = 

submitted, 3 = draf, 2 =   tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada 

tahap published/accepted).    

2. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah 

dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan 

adalah membawakan makalah pada temu ilmiah   internasional).    

3. Buku Ajar : Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika 

target yang direncanakan   sampai pada tahap sudah terbit).    

4. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial : Skor 7 = 

penerapan, 6 = produk, 5 =   draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan 

sampai pada tahap penerapan).  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BAB 6 

PENELITIAN DISERTASI DOKTOR 

 

6.1 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, buku 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, model analisis, metode sampling, dan tingkat keseriusan dalam 

pelaksanaannya.  

Mahasiswa program doktor di Indonesia yang tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri dan 

swasta dengan ragam bidang ilmu (sosial-humaniora, eksakta, kebumian, ilmu terapan, dan lain-

lain), 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.  

 

6.2 Tujuan  

Tujuan dari Penelitian Disertasi Doktor adalah:  

1. memberikan bantuan dana Penelitian Disertasi Doktor, yang substansi penelitiannya 

merupakan bagian dari penelitian disertasinya;  

2. mempercepat penyelesaian studi doktor sehingga dapat meningkatkan jumlah dan 

kompetensi lulusan program doktor;  

3. meningkatkan jumlah publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, 

penulisan bahan ajar, dan perolehan HKI;  

4. membantu menyelesaikan masalah nasional, regional, pemerintah daerah, dan masyarakat 

pada umumnya; dan  



51 
 

5. menciptakan iklim akademik yang lebih dinamis dan kondusif di lingkungan perguruan 

tinggi, sehingga hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih interaktif dan 

berkualitas.  

 

6.3 Luaran Penelitian  

Luaran wajib dari Penelitian Disertasi Doktor adalah:  

a. draf disertasi yang telah disetujui promotor; dan  

b. publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi.  

Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

Teknologi tepat guna (TTG), hak kekayaan intelektual (HKI), model, atau rekayasa sosial; dan 

buku ajar. 

 

6.4 Kriteria dan Pengusulan  

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Disertasi Dosen diuraikan sebagai 

berikut. 

a. Pengusul adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang sedang mengikuti 

program doktor dan tercatat sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi yang 

mempunyai izin penyelenggaraan program doktor. Proposal penelitian untuk disertasinya 

disetujui oleh promotor dan ko-promotor, rekomendasi promotor dan diketahui oleh 

pimpinan pascasarjana / pimpinan fakultas tempat melaksanakan program doktor    

b. Proposal penelitian yang diusulkan merupakan bagian dari bahan penyelesaian disertasi.    

c. Jangka waktu penelitian adalah satu tahun, dengan jumlah danaRp60.000.000 /judul/tahun.  

d. Pengusul hanya diperbolehkan mendapatkan satu kali pendanaan selama melaksanakan 

studi doktor.  

e. usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan 

ukuran  maksimum 5 MB dan diberi nama: NamaKetuaPeneliti_Disertasi.pdf, 

kemudian dicetak dan disimpan dalam CD selanjutnya didaftarkan ke sekretariat penelitian 

PNBP FK Unand 2016.  

6.5 Sistematika Usulan Penelitian 

Usulan Penelitian Disertasi Doktor maksimum berjumlah 15 halaman (tidak termasuk 

halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), 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 (Lampiran 17.1) 
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HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 17.2)  

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 17.3)  

DAFTAR ISI  

RINGKASAN  

(maksimum satu halaman)  Kemukakan masalah atau kesenjangan yang akan diatasi, kebaruan 

yang ditargetkan, tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang 

akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut serta hasil yang diharapkan. Ringkasan harus 

mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan, luaran 

yang dijanjikan, dan rencana lulus S-3. 

BAB 1. PENDAHULUAN  

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, dan kebaruannya, tujuan khusus, 

dan urgensi (keutamaan) penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan apa yang ditargetkan 

serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. Buatlah rencana capaian seperti pada Tabel 17.1 

sesuai luaran yang ditargetkan. 

Tabel 6.1 Rencana Target Capaian Tahunan  

No  Jenis Luaran  
Indikator 

Capaian  

1  

 

Publikasi ilmiah1)  

Internasional Bereputasi  
 

Nasional Terakreditasi  
 

2  Pemakalah dalam temu ilmiah2)  

Internasional  
 

Nasional  
 

3  Teknologi Tepat Guna3)  
 

4  Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial4)  
 

5  Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)5)  
 

. 1)  TS = Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published    

. 2)  Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan    

. 3)  Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan    

. 4)  Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan    

. 5)  Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Bab 2 Tabel 2.7   Panduan Simlitabmas Edisi X 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti dengan menggunakan pustaka acuan 

primer yang relevan dan terkini yang mengutamakan hasil penelitian dari jurnal ilmiah. Jelaskan 

juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai, termasuk peta 

jalan (road map) penelitian secara utuh serta kontribusi dan kebaruan yang akan dihasilkan dari 

penelitian ini.  

BAB 3. METODE PENELITIAN  

Lengkapi dengan bagan penelitian yang menggambarkan bahwa penelitian ini merupakan 

bagian dari penelitian disertasi yang sedang dilakukan.Bagan penelitian harus dibuat secara utuh 

dengan penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, lokasi penelitian, dan 

indikator capaian secara terukur. 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

4.1 Anggaran Biaya 

Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan format pada Lampiran 

B. Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format pada Tabel 17.2. 

Tabel 6.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Disertasi Doktor  

No  Jenis Pengeluaran  Biaya yang Diusulkan (Rp)  

1  

Honorarium untuk pelaksana, petugas 

laboratorium, pengumpul data, pengolah data, 

penganalisis data, honor operator, dan honor 

pembuat sistem (maksimum 30% dan 

dibayarkan sesuai ketentuan)  

 

2  

Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, 

fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, 

cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa, 

internet, bahan laboratorium, langganan jurnal 

(maksimum 60%)  

 

3  

Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, 

seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-

konsumsi, perdiem/lumpsum, transport 

(maksimum 40%)  

 

4  

Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, 

kendaraan, kebun percobaan, peralatan 

penunjang penelitian lainnya (maksimum 40%)  
 

Jumlah  
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4.2 Jadwal Penelitian  

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram batang (bar chart) untuk rencana penelitian 

yang diajukan dan sesuai dengan format pada Lampiran C. 

REFERENSI  

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan urutan 

abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang disitasi pada 

usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran B). 

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, maka pengusul harus menjelaskan bagaimana 

cara mengatasinya. 

Lampiran 3. Biodata peneliti (Lampiran E). 

Lampiran 4. Surat pernyataan peneliti (Lampiran F). 

 

6.6 Sumber Dana Penelitian  

Sumber dana Penelitian Fundamental dapat berasal dari BOPTN dan PNBP Fakultas 

kedokteran Universitas Andalas tahun 2016. 

6.7 Seleksi Proposal  

Seleksi proposal penelitian fundamental dilakukan dalam dua tahapan, yaitu 

pembahasan dan penyempurnaan proposal. Proposal yang dinyatakan lolos akan 

diumumkan secara daring di situs www.fk.unand.ac.id dan surat ke ketua peneliti yang 

bersangkutan. 

6.8 Pelaksanaan dan Pelaporan  

Pada pertengahan bulan Oktober 2016 kegiatan penelitian akan dimonitor oleh penilai. 

Penilai akan melakukan kunjungan lapangan (site visit) guna memverifikasi capaian 

berdasarkan bukti fisik (logbook dan luaran yang dijanjikan) dan mengases kelayakan 

untuk melanjutkan penelitian. Peneliti yang dinyatakan layak dimintakan untuk 

meneruskan penelitiannya. Peneliti yang mengalami kendala akan dibahas dan 

dievaluasi lebih lanjut. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan 

kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. Setiap peneliti wajib 

melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:  

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian 

Penelitian (memuat kegiatan secara umum, bukan logbook) terhitung sejak 

penandatanganan perjanjian penelitian secara daring di Simlitabmas (Lampiran 
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G);  

b. menyipakan dan mengumpulkan Laporan Akhir Tahun dalam bentuk hardcopy 

dan softcopy yang telah disahkan oleh ……….. mengikuti format pada 

(Lampiran I);    

c. mengompilasi luaran penelitian sesuai dengan borang pada Lampiran K pada 

akhir  pelaksanaan penelitian termasuk bukti luaran penelitian yang dihasilkan 

(publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, 

rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain);  

d. mengikuti dan menyampaikan seminar hasil penelitian pada seminar yang 

diadakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada bulan Desember 

2016.  
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DAFTAR LAMPIRAN UMUM 

 

Lampiran A Daftar Rumpun Ilmu 
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