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KATA PENGANTAR 

 

 

Pemerintah melalui Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sudah melakukan 

berbagai program peningkatan kualitas dan kuantitas ilmuwan Indonesia. Salah satu 

program untuk meningkatkan produktivitas ilmiah ilmuwan Indonesia adalah 

peningkatan mutu penelitian kompetitif para dosen. 

Penelitian kompetitif bagi para dosen sangat penting dilakukan dalam rangka 

mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan keilmuan yang 

kontemporer. Dari penelitian tersebut, diharapkan adanya temuan-temuan baru dalam 

upaya memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat. Disisi lain banyaknya penelitian yang 

dilakukan oleh para dosen, dapat meningkatan publikasi ilmiah yang berkualitas pada 

tingkat nasional dan internasional sehingga dapat mencapai peningkatan rangking 

universitas di Webomatrics yang pada saat ini pada posisi ke 4 di lingkungan PTKI. Dan 

yang paling terpenting adalah hasil penelitian tersebut terpublikasi di jurnal terakreditasi 

nasional dan bereputasi internasional seperti Scopus dan Thomson. 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu penelitian dan 

publikasi para dosen adalah dengan menyelenggarakan Penelitian Kompetitif Tahun 2017 

yang akan dilakukan pada tiga jenis penelitian, yaitu 1) Penelitian Berbasis Keilmuan; 2) 

Penelitian Unggulan Islam Melayu; dan 3) Penelitian Kelompok Pengembangan Program 

Studi bagi para dosen. 

 

Palembang, 3 Januari 2017  

Rektor, 

 

 

 

Prof. Drs. H.M. Sirozi, Ph.D. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan kehadlirat Allah Swt. atas rahman dan 

rahim-Nya sehingga Pedoman Penelitian Kompetitif Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang Tahun Anggaran 2017 dapat tersusun dengan baik. 

Program Penelitian Kompetitif merupakan salah satu program guna mendukung 

kegiatan pokok program pembangunan pendidikan tinggi Islam yang menjadi tanggung 

jawab UIN Raden Fatah Palembang sekaligus upaya mencapai Visi dan Misi UIN Raden 

Fatah Palembang. Program tersebut juga merupakan wujud komitmen UIN Raden Fatah 

Palembang untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka 

peningkatan kapasitas (capacity building) di ranah akademik. 

Implementasi program peningkatan mutu penelitian sejalan dengan usaha UIN 

Raden Fatah Palembang untuk memperoleh hasil penelitian yang berkualitas dan 

terpublikasi di jurnal terakreditasi bahkan internasional terindeks Scopus dan Thomson 

Reuters. Secara periodik UIN Raden Fatah Palembang melalui Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memberikan bantuan dana penelitian 

berdasarkan asas kompetisi, legalitas, transparansi kualitas, dan akuntabilitas. 

Espektasi dosen PTKI khususnya UIN Raden Fatah Palembang yang sedemikian 

besar pada program riset dan publikasi ilmiah dari tahun ke tahun, perlu disikapi secara 

arif dengan mengupayakan pembiayaan secara proporsional sebagaimana diamanatkan 

oleh konstitusi. Ini penting, selain untuk memutuskan mata rantai kekakuan, juga agar 

rumpun ilmu agama Islam dapat berkembang sesuai dengan konteks kontemporer, 

memperkuat otoritatif keilmuan dosen, memacu peningkatan karir, serta meningkatkan 

kesejahteraan dosen. Dampak yang menyertai tentu saja adalah meningkatnya kualitas 

sarjana lulusan PTKI yang mampu menjawab tantangan era global. 

Pedoman Penelitian Kompetitif ini merupakan deskripsi dari proses 

penyelenggaraan bantuan peningkatan mutu penelitian kompetitif. Apa yang kami 

abdikan kepada bangsa dan negara semoga bermanfaat bagi peningkatan kualitas PTKI 

khususnya UIN Raden Fatah Palembang. Atas kerjasama semua pihak kami sampaikan 

terima kasih, segala kekhilafan mohon dimaafkan dan dimaklumi. 

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan pedoman ini. 

 

Palembang, 3 Januari 2017  

Ketua LP2M, 

 

 

 

Dr. Syefriyeni, M.Ag. 

 



4 

 

PEDOMAN UMUM PENELITIAN 

TAHUN ANGGARAN 2017 

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN) 

LP2M UIN RADEN FATAH PALEMBANG 
 

 

A.  DASAR PEMIKIRAN 

 

Program Bantuan Penelitian Dana DIPA tahun 2017 UIN Raden Fatah Palembang adalah 

salah satu program pokok Lembaga Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) di bawah 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) yang diarahkan untuk 

memberikan kesempatan kepada seluruh dosen UIN Raden Fatah Palembang dalam 

melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan berbasis riset ilmiah. Hal ini sesuai 

dengan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian sehingga 

kapasitas UIN Raden Fatah Palembang sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam (PTKI) dapat bersaing dengan Perguruan Tinggi yang lain.  

 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20 

dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan 

pengajaran. Untuk dapat menyelenggarakan kewajban penelitian tersebut, perguruan 

tinggi dituntut untuk memiliki dosen yang kompeten serta mampu melaksanakan 

penelitian, mendesiminasikan hasil penelitian dan pada akhirnya menghasilkan bentuk 

kekayaan intelektual. Penelitian juga harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-

prinsip akuntabel, jaminan dan transparan. 

 

Sejalan dengan visi misi UIN Raden Fatah Palembang yaitu berstandar internasional, 

berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami, program penelitian pada hakikatnya 

bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam kegiatan penelitian dan 

pengembangana guna peningkatan mutu Pendidikan Tnggi. Fasilitasi UIN Raden Fatah 

tersebut terbuka kepada seluruh dosen yang ada di lingkungan kampus dengan berbagai 

latar belakang keilmuan, dengan keterlibatan mahasiswa sebagai pendamping, asisten 

peneliti atau pelaksana di lapangan.  

 

Sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan program penelitian dan penerbitan, 

Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslit) UIN Raden Fatah Palembang untuk tahun 

anggaran 2017 memberikan bantuan penelitian kepada seluruh dosen di lingkungan UIN 

Raden Fatah Palembang dengan tujuan utama adalah pengembangan mutu kajian dan 

kualitas tulisan ilmiah yang terpublikasi di jurnal-jurnal terakreditasi baik nasional atau 

internasional.  

 

Harapan yang ingin dicapai dalam program ini adalah adanya wujud nyata seluruh dosen 

UIN Raden Fatah Palembang dalam mengembangkan dan memaksimalkan kemampuan 

akademik berupa riset dan penelitian ilmiah di bidangnya. Oleh karena itu, program 
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penelitian dosen akan terus dilaksanakan dan diusahakan menjadi semakin baik pada 

tahun-tahun mendatang. 

 

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan penelitian di UIN Raden Fatah 

Palembang pada tahun 2017 juga akan dilakukan secara kompetitif. Dengan melibatkan 

tim penilai atau seleksi yang berasal dari luar UIN, diharapkan pelaksanaan penelitian 

justru mampu menghasilkan penelitian yang bermutu sehingga mampu dibaca dan 

dijadikan acuan bagi masyarakat akademik lain.  

 

Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan tema penelitian tahun 2017 yang lebih 

beragam serta sesuai dengan latar belakang keahlian para dosen. Dengan harapan agar 

setiap dosen di UIN Raden Fatah dapat meneliti dan mempublikasikan hasil 

penelitiannya di jurnal ilmiah. Sedangkan tema-tema penelitian diharapkan dapat 

memperhatikan seluruh bidang keilmuan yang ada di UIN Raden Fatah dengan tetap 

memperhatikan kedalaman kajian, lingkup penelitian, kontribusi penelitian dan 

kolaborasi antar rumpun keilmuan.  

 

Penelitian kompetitif tahun 2017 karena itu akan dilakukan dalam tiga jenis kegiatan, 

yaitu 1) penelitian berbasis keilmuan, 2) penelitian unggulan Islam Melayu dan 3) 

penelitian kelompok pengembangan prodi. Total alokasi dana penelitian tahun 2017 

adalah Rp. 3.456.913.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan 

Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) yang dialokasikan untuk 178 judul penelitian dengan 

rincian sebagai berikut ; 80 judul untuk penelitian berbasis keilmuan, 20 judul penelitian 

unggulan Islam Melayu dan 78 judul penelitian Pengembangan Prodi. 

 

Panduan pelaksanaan penelitian tahun 2017 ini merupakan acuan dan standarisasi dalam 

melaksanakan penelitian sehingga kualitas penelitian dan hasil yang diharapkan yaitu 

terbitnya artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional dapat 

tercapai. Panduan ini menjadi acuan bagi PUSLITPEN dan para peneliti yang mengikuti 

kegiatan penelitian. Panduan Penelitian ini juga menjadi kerangka acuan untuk 

melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan penelitian tahun 2017. 

 

B.  TUJUAN UMUM 

 

Secara umum, pelaksanaan kegiatan penelitian kompetitif tahun anggaran 2017 ini 

bertujuan untuk : 

 

1. Meningkatkan kapasitas dosen UIN Raden Fatah Palembang dalam melakukan 

penelitian dan menghasilkan karya ilmiah yang baik serta terpublikasi pada jurnal 

nasional dan internasional terakreditasi; 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu penelitian dosen-dosen UIN Raden 

Fatah Palembang sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam bidang 

akademik. 
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C.  TARGET YANG HENDAK DICAPAI 

  

Adapun target yang hendak dicapai dari pelaksanaan Penelitian Kompetitif di UIN Raden 

Fatah adalah : 

1. Memiliki hasil-hasil penelitian dosen UIN Raden Fatah Palembang yang 

berkualitas dan berdaya saing dengan hasil penelitian dari Perguruan Tinggi lain 

sehingga mampu menjadi referensi penelitian ilmiah yang diakui dunia akademik 

baik secara nasional maupun internasional.  

 

2. Memiliki hasil penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan secara luas di jurnal-

jurnal ilmiah terakreditasi, baik secara nasional maupun internasional serta 

mewujudkan cita-cita UIN Raden Fatah Palembang menjadi World Class 

University.  

 

D.  STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

 

No. Uraian Waktu 

1.  Panitia Kegiatan Penelitian Kompetitif 

mengumumkan call paper/seleksi proposal 

penelitian tahun 2017 

Minggu ke 3 Januari  

2.  Panitia Kegiatan menerima proposal 

penelitian dari para dosen UIN 

17 Januari sampai 17 Maret 

2017 

3.  Tim Seleksi Adiministratif dan Substantif 

memeriksa dan menyeleksi proposal 

penelitian yang diajukan oleh dosen sesuai 

dengan ketentuan Puslit 

Minggu ke III dan IV Maret 

2017 

4.  Kepala Puslit menerima hasil seleksi yang 

dilakukan oleh Tim Seleksi dan membuat 

Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim 

Seleksi. 

Minggu ke IV Maret 2017 

5.  Kepala Puslit bersama Ketua LP2M dan 

Sekretaris LP2M berdiskusi untuk 

menetapkan nama dosen yang lulus dan 

berhak mengikuti penelitian berdasarkan hasil 

seleksi penelitian oleh Tim Seleksi. 

Minggu ke I April 2017 

6.  Sekretaris LP2M mengajukan pembuatan SK 

tentang Nama-Nama Dosen yang lulus seleksi 

penelitian yang ditandatangani oleh Rektor. 

Minggu ke II April 2017 

7.  Ketua LP2M mengumumkan Nama-Nama 

Dosen yang lulus seleksi Penelitian melalui 

website UIN  

Minggu ke II April 2017 

8.  Kepala Puslit mengundang para Peneliti yang 

telah lulus seleksi untuk menandatangani 

Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan 

membagikan SK Rektor 

Minggu ke II April 2017 

9.  Panitia Pelaksana Penelitian melaksanakan Minggu ke II Juni 2017 
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monitoring dan evaluasi (monev) tentang 

Perkembangan Penelitian Tahap I kepada para 

peneliti 

10.  Sekretaris LP2M memproses pencairan honor 

penelitian tahap I sebesar 50 % kepada para 

peneliti. 

Minggu ke IV Juni 2017 

11.  Panitia Pelaksana Penelitian melaksanakan 

monitoring dan evaluasi (monev) tentang 

Perkembangan Penelitian Tahap II kepada 

para peneliti 

Minggu ke II Juli 2017 

12.  Panitia Pelaksana Penelitian melaksanakan 

monitoring dan evaluasi (monev) tentang 

Perkembangan Penelitian Tahap III kepada 

para peneliti 

Minggu ke III Agustus 2017 

13.  Panitia Pelaksana memberikan surat kepada 

peneliti untuk mengumpulkan Laporan Hasil 

Penelitian Lengkap 

Minggu ke IV Agustus 2017 

Minggu ke I Oktober 2017  

Minggu ke III Oktober 2017 

14.  Panitia Pelaksana mengoreksi kelengkapan 

Laporan Hasil Penelitian dari para peneliti 

Agustus s/d Oktober 2017  

15.  Sekretaris LP2M memproses pencairan honor 

penelitian tahap II sebesar 50 % kepada para 

peneliti. 

Minggu ke III Oktober 2017  

16.  Panitia pelaksana mengadakan Seminar hasil 

penelitian  

Minggu ke IV Oktober 2017  

17.  Panitia pelaksana memproses cetak buku hasil 

penelitian 

Oktober s/d Nopember 2017 

18.  Kepala Puslit/Sekretaris LP2M membuat 

Laporan Kegiatan  

Minggu ke II Nopember 2017  

  

  

E.  TEMA PENELITIAN 

 

Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) pada dasarnya menerima berbagai inisiatif 

penelitian yang dilakukan oleh dosen UIN Raden Fatah terkait berbagai isu-isu 

kemanusiaan, keagamaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial 

kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan 

masyarakat dan bangsa. Namun, pada Tahun Anggaran 2017 ini, Puslitpen/LP2M UIN 

Raden Fatah Palembang memprioritaskan tema-tema penelitian pada : 

 

1. Integrasi Keislaman, Keilmuan dan Keindonesiaan, (riset kolaboratif antar 

disiplin ilmu, teori dan praktek dalam pendidikan sosial, rekayasa sosial dalam 

bingkai agama, serta penelitian berbasis pegabdian); 

2. Agama dan Pengembangan Kajian Ilmiah (isu-isu terkait pengembangan 

pemikiran keagamaan terutama yang berkaitan dengan masyarakat Islam, baik 

dari aspek Alquran, Hadis, Syariah, Dakwah, Tarbiyah, Filsafat Islam dan lain-

lain); 
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3. Islam dan Kesejahteraan Masyarakat (isu-isu terkait pengembangan ekonomi 

syariah, hukum Islam, politik Islam, kesehatan masyarakat, pengentasan 

kemiskinan serta perlindungan sosial); 

4. Islam dan Pendidikan Moral Bangsa (isu-isu terkait pendidikan sosial, 

pemanfaatan IT, termasuk good governance dan korupsi, civic engagement, 

filantropi, pengabdian masyarakat, social entrepreunership dan kebijakan publik). 

5. Islam dan Perubahan Masyarakat Dunia (isu-isu terkait sejarah umat, HAM, 

konflik agama, gender, kaum minoritas, sastra dan budaya, serta Islam di Asia 

Tenggara). 

 

F.  KATEGORI DAN PERSYARATAN PENELITIAN 

 

Kegiatan Penelitian Kompetitif Tahun Anggaran 2017, dikelompokkan dalam 3 (tiga) 

jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Kompetitif Individual Berbasis Keilmuan, 2) 

Penelitian Kompetitif Individual Unggulan Islam Melayu, 3) dan Penelitian Kompetitif 

Kelompok Pengembangan Prodi. 

 

1. Penelitian Kompetitif Individual Berbasis Keilmuan. 

 

Penelitian Kompetitif Individual Berbasis Keilmuan adalah penelitian kompetitif yang 

dilakukan oleh dosen UIN RF yang diarahkan untuk menghasilkan karya ilmiah bermutu 

pada bidang keahliannya yang dapat dilakukan sesuai dengan tema penelitian yang 

ditetapkan Puslitpen. Penelitian ini dilaksanakan oleh 1 (satu) orang peneliti dosen tetap 

PNS, berpangkat sekurang-kurangnya Lektor Kepala (IV/a) atau sudah berijazah Doktor 

dan Guru Besar.  

 

Output penelitian ini adalah laporan hasil penelitian lengkap, dan naskah/artikel yang siap 

diterbitkan di jurnal nasional atau internasional. 

 

2. Penelitian Kompetitif Individual Unggulan Islam Melayu 

 

Penelitian Kompetitif Individual Unggulan Islam Melayu adalah penelitian kompetitif 

yang dilakukan oleh dosen UIN RF yang diarahkan untuk menghasilkan karya ilmiah 

bermutu khusus pada bidang Islam Melayu dari berbagai aspek yang dapat dilakukan 

sesuai dengan tema penelitian yang ditetapkan Puslitpen. Penelitian ini dilaksanakan oleh 

1 orang peneliti Dosen Tetap PNS atau Dosen Tetap Non PNS dari berbagai pangkat dan 

golongan. 

 

Output penelitian ini adalah laporan hasil penelitian lengkap, dan naskah/artikel yang siap 

diterbitkan di jurnal nasional atau internasional. 

 

3.  Penelitian Kompetitif Kelompok Pengembangan Prodi  

 

Penelitian Kompetitif Kelompok Pengembangan Prodi adalah penelitian kompetitif yang 

dilakukan oleh dosen UIN RF dalam satu kelompok dosen Program Studi atau Jurusan 

pada setiap atau lintas fakultas yang diarahkan untuk menghasilkan karya ilmiah bermutu 
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bagi pengembangan prodi atau jurusan sesuai dengan tema penelitian yang ditetapkan 

Puslitpen. Penelitian ini dilaksanakan oleh minimal 3 (tiga) orang terdiri dari peneliti 

dosen tetap PNS atau Non PNS dan maksimal 4 dosen PNS / Non-PNS dengan keharusan 

melibatkan minimal 1 orang mahasiswa sebagai anggotanya. 

 

Output penelitian ini adalah laporan hasil penelitian lengkap, dan naskah/artikel yang siap 

diterbitkan di jurnal nasional atau internasional. 

 

No. Kategori Penelitian Persyaratan Output Kuota, Anggaran 

dan Waktu 

Penelitian  

 

 

 

1. 

Penelitian 

Kompetitif 

Individual Berbasis 

Keilmuan 

 
Total :  

Rp. 1.545.313.000 

 

 Jumlah Peneliti 

1 orang 

 Dosen Tetap 

PNS berpangkat 

Lektor Kepala 

IV/a atau sudah 

bergelar Doktor 

dan Guru Besar 

 Tidak sedang 

Tugas Belajar  

Hasil penelitian 

lengkap, dan 

naskah/artikel 

siap terbit di 

jurnal 

terakreditasi 

Nasional 

 

 

 

80 Judul  

 

Rp. 19.314.900. 

(165 hari) 

 

 

2. 

Penelitian 

Kompetitif 

Individual Unggulan 

Islam Melayu 

 

Total : 

Rp. 212.400.000 

 Jumlah Peneliti 

1 orang Dosen 

PNS atau Dosen 

Tetap Non PNS 

 

 

 

Hasil penelitian 

lengkap, dan 

naskah/artikel 

siap terbit di 

jurnal 

terakreditasi 

Nasional 

 

 

 

20 Judul 

 

Rp. 10.600.000 

(100 hari) 

 

 

3. 

Penelitian 

Kompetitif 

Kelompok 

Pengembangan 

Prodi 

 

 

Total : 

Rp. 1.699.200.000 

 Jumlah Peneliti 

minimum 2 

orang dari 

Dosen Tetap 

PNS atau Non 

PNS serta 1 

orang 

mahasiswa  

 Dosen yang 

sedang Tugas 

Belajar tidak 

diperkenankan 

menjadi Ketua 

Kelompok 

hasil penelitian 

lengkap, dan 

naskah/artikel 

siap terbit di 

jurnal 

Terakreditasi 

Nasional 

 

 

 

78 Judul 

 

Rp. 21.778.200 

(185 hari) 
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Setiap peneliti dosen boleh mengusulkan 2 (dua) judul penelitian untuk jenis penelitian 

yang berbeda, baik sebagai peneliti individual atau sebagai ketua pada penelitian 

kelompok. 

 

G.  KRITERIA DAN SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN 

 

1.   Kriteria Usulan Penelitian 

 

a.  Proposal penelitian untuk semua jenis penelitian, berjumlah maksimum 15 

halaman yang terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, penelitian terdahulu, 

landasan teori, kerangka konsep, hipotesa (jika ada), metodologi penelitian, daftar 

pustaka dan jadwal penelitian. 

 

b.  Proposal ditulis dengan menggunakan font type: Times New Roman, dengan 

ukuran (font size) “12 dengan jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4. 

 

c.  Proposal harap dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut: 

1) Rencana Anggaran (RBA) Penelitian; 

2) Curr iculum Vitae (CV) lengkap seluruh peneliti (lihat lampiran); 

3) Bagi Dosen Tetap Non PNS melampirkan SK mengajar yang masih berlaku; 

 

Semua proposal dan lampiran diserahkan langsung oleh peneliti kepada : 

 

PANITIA PELAKSANA PENELITIAN KOMPETITIF TAHUN 2017 

Gedung LP2M UIN Raden Fatah Palembang 

Jl. KH. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang  

 

Batas waktu penerimaan Proposal Penelitian diterima paling lambat tanggal 17 Maret 

2017 dalam bentuk : 

1. Hardcopy proposal beserta lampirannya sejumlah 4 rangkap terdiri dari (a) 1 

rangkap dijilid dengan warna cover sesuai dengan kategori penelitian yang 

diajukan; dan (b) 3 rangkap dijilid dan tanpa nama peneliti. Seluruh berkas 

dimasukkan ke dalam map dengan warna yang sama dengan cover. 

 

2. Softcopy proposal beserta lampirannya dikirim dalam 1 (satu) email ke alamat 

email puslitpen_uin@radenfatah.ac.id dengan subyek email: nama peneliti_jenis 

penelitian (contoh: ahmad junaidi_penelitian kompetitif Berbasis Keilmuan). 

Sedangkan file yang dilampirkan mengikuti format yang sama yaitu : nama 

peneliti_file attachment (misalnya: ahmad junaidi_proposal2017). Softcopy 

merupakan pelengkap dari berkas proposal hardcopy. Pemohon dinyatakan telah 

mendaftar jika sudah menyerahkan hardcopy disertai bukti registrasi yang 

diberikan oleh Panitia pelaksana Penelitian Kompetitif. 

 

Ketentuan Cover/Map untuk masing-masing jenis penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian Kompetitif Individual Berbasis keilmuan berwarna Kuning.  

b. Penelitian Kompetitif Individual Unggulan Islam Melayu berwarna Biru. 
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c. Penelitian Kompetitif Kelompok Pengembangan Prodi berwarna Merah. 

 

Proposal yang diterima adalah proposal yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi 

Administratif dan Substantif.  

 

Pencairan dana penelitian akan dibayarkan secara dua tahap : 

a. Tahap I (50%) dibayarkan setelah peneliti menyerahkan Laporan Perkembangan 

Penelitian (Bab I dan Bab II);  

b. Tahap II (50%) dibayarkan setelah peneliti menyelesaikan seluruh penelitiannya 

sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Puslitpen.  

 

2.  Sistematika Usulan Penelitian 

 

Semua jenis penelitian setidaknya mengikuti sistematika usulan proposal sebagai berikut: 

 

a.  Latar Belakang Masalah; 

Pada bagian ini diuraikan tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau 

pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi focus penelitian. Dalam latar 

belakang masalah harus jelas subtansi permasalahan (akar permasalahan) yang 

dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian, yang 

akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Secara operasional permasalahan 

penelitian yang dimaksud harus relevan dengan rumusan masalah dan/atau 

pertanyaan penelitian yang diajukan. 

  

b.  Permasalahan Penelitian; 

Yang dimaksud masalah adalah masalah ilmiah penelitian (scientific research 

problems). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan 

solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal 

terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-

variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (measurable and managable). 

 

c.  Kajian Pustaka (Literatur Review) 

Literatur review atau kajian pustaka dalam proposal perlu menguraikan hasil kajian 

dan penelitian sebelumnya terkait topik atau pertanyaan penelitian yang diajukan. 

Literatur review akan menjadi guide terkait metodologi yang pernah digunakan 

sebelumnya dan kedalaman kajian dan penelitian serta untuk menghindari 

pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. 

 

d.  Landasan Teori dan Kerangka Konseptual; 

Landasan teori merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang 

digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topic penelitian. Landasan teori 

membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi 

perspektif terhadap hasil penelitian. Kerangka konsep menggambarkan alur 

pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh 

penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umunya 

disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Keranka 
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konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang 

sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan 

keterkaitan antara varibel. 

 

e.  Hipotesis (jika ada); 

hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya yang berarti 

dugaan itu mungkin benar mungkin salah. Dengan kata lain hipotesa adalah 

jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan 

melalui analisa data dan pengambilan kesimpulan. 

 

f.   Metodologi Penelitian; 

Metodologi Penelitian adalah desain yang digunakan dalam penelitian untuk 

memberi gambaran siapa responden (sample), data sekunder yang digunakan (jika 

ada), unit analisisi dan lokasi penelitian, metode atau teknik pengumpulan data 

(seperti survey atau wawancara), measurement (variable-variabel yang diukur), dan 

rencana analisa data (misalnya menggunakan analisa korelasi dan regresi untuk 

penelitian kuantitatif). Bagi penelitian kepustakaan, metodologi penelitian 

memberikan gambaran tentang langkah-langkah penelitian terkait sumber data, 

pendekatan, alat pengumpul data dan sebagainya. 

 

h.  Waktu Pelaksanaan Penelitian (Timetable): 

Waktu pelaksanaan penelitian dan rencana kegiatan penelitian harus dibuat dalam 

tabel dengan mengacu pada waktu pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan 

Puslitpen/LP2M yaitu dari bulan Mei hingga bulan Oktober 2017. 

 

i.   Anggaran Dana yang dibutuhkan; 

Anggaran dana penelitian yang dibutuhkan selama kegiatan penelitian perlu 

dilampirkan (termasuk anggaran untuk honor peneliti, kegiatan lapangan seperti 

survey, biaya penyuntingan dan publikasi artikel, dan biaya untuk presentasi 

ilmiah). 

 

j.   Daftar Pustaka; 

Pada bagian Daftar Pustaka, agar memasukan atau menuliskan referensi utama dan 

mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian. 

 

k.  Curiculum Vitae Peneliti: 

Proposal penelitian harus melampirkan CV untuk memberikan gambaran tingkat 

pendidikan dan pengalaman pengusul dalam hal penelitian dan publikasi ilimah. 

 

H.  SELEKSI DAN KRITERIA KELULUSAN PROPOSAL PENELITIAN 

 

Secara umum, penilaian proposal penelitian dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu : (1) 

tahap seleksi kelengkapan administrasi dan dokumen, dan (2) tahap seleksi substansi 

usulan penelitian. 
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Seleksi kelengkapan adminitrasi dilakukan untuk melihat persyaratan dan ketentuan 

penelitian yang telah ditetapkan oleh Puslitpen/LP2M. 

 

Seleksi substansi usulan penelitian dilakukan oleh narasumber atau tenaga ahli yang 

berasal dari luar UIN Raden Fatah Palembang dengan kriteria penilaian sebagaimana 

yang telah ditetapkan oleh Puslitpen.  

 

Sistem penilaian menggunakan 2 (dua) cara yaitu pertama sistem penilaian berdasarkan 

skoring dengan form dan kriteria-kriteria yang telah ditentukan; kedua sistem judgment 

berdasarkan pendapat penilai yang tertuang dalam catatan penilaian dengan rincian 

komentar umum, catatan proposal diterima tanpa perbaikan, diterima dengan perbaikan, 

dan ditolak disertai argumentasi. 

 

Pemberian nilai pada seleksi substansi adalah berdasarkan skor yang diberikan oleh 

narasumber yaitu maksimum 100 dan minimum 75. Penilaian skor ini akan 

dikombinasikan dengan catatan penilaian terdiri dari komentar umum; dan catatan apakah 

proposal diterima; diterima dengan perbaikan atau tidak diterima.  

 

Bagi peneliti dosen yang mengirimkan dua proposal penelitiannya dan keduanya 

dinyatakan lulus seleksi, maka Puslitpen hanya akan menetapkan satu proposal yang 

nilainya paling besar untuk diterima dalam seleksi. 

 

I.  PENGUMUMAN HASIL SELEKSI DAN PENANDATANGANAN SPK 

 

Keputusan hasil seleksi bersifat MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 

Penilaian kelulusan ini didasarkan pada (1) penilaian proposal secara blind review yang 

dilakukan oleh Tim Penilai; dan (2) Rapat Keputusan Pimpinan LP2M. 

  

Setelah pengumuman kegiatan penelitian kompetitif disampaikan, kegiatan berikutnya 

adalah : 

 

a. Keputusan hasil seleksi yang akan diumumkan di website LP2M UIN Raden Fatah 

Palembang. 

b. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) oleh para peneliti. 

c. Penerbitan SK Rektor tentang Nama-Nama Peneliti pada Kegiatan Penelitian 

Kompetitif Tahun 2017  

 

J. PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN 

 

Pelaksanaan kegiatan penelitian kompetitif Tahun Anggaran 2017 akan dimulai dari 

bulan Mei 2017 sampai dengan Nopember 2017, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 
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Tabel 1 

JADWAL PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN 

 

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

1.  Call Proposal / Pengumuman Penerimaan 

Proposal Penelitian 

17 Januari 2017 

2.  Penerimaan Proposal Penelitian 17 Januari s/d 17 Maret 2017 

3.  Seleksi Proposal 22 Maret s/d 29 Maret 2017 

4.  Pengumuman Hasil Seleksi Proposal 

Penelitian 

10 April 2017 

5.  Penandatangan Surat Perjanjian Kerja 14 April 2017 

6.  Pembagian SK Rektor 18 April 2017 

7.  Pelaksanaan Penelitian 

a. Penelitian Kompetitif Individual Berbasis 

Keilmuan (165 hari) 

b. Penelitian Kompetitif Individual Unggulan 

Islam Melayu (100 hari) 

c. Penelitian Kompetitif Kelompok 

Pengembangan Prodi (185 hari) 

 

a. 20 April s/d 2 Oktober 2017  

 

b. 20 April s/d 31 Juli 2017 

 

c. 20 April s/d 23 Oktober 2017 

8.  Monitoring Tahap I 9 Juni 2017 

9.  Pengumpulan Laporan Perkembangan Hasil 

Penelitian Tahap I 

16 Juni 2017  

10.  Pencairan Honor Penelitian Tahap I (50%) 19 s/d 21 Juni 2017 

11.  Monitoring Tahap II 10 Juli 2017 

12.  Monitoring Tahap III 21 Agustus 2017  

13.  Pengumpulan Hasil Penelitian Lengkap 

Penelitian Islam Melayu 

1 Agustus 2017 

14.  Pengumpulan Hasil Penelitian Lengkap 

Penelitian Berbasis Keilmuan 

3 Oktober 2017 

15.  Pengumpulan Hasil Penelitian Lengkap 

Penelitian Pengembangan Prodi 

24 Oktober 2017 

16.  Koreksi Berkas Hasil Penelitian dan Naskah 

Artikel Penelitian 

a. Islam Melayu : 2 s/d 5 

Agustus 2017 

b. Berbasis Keilmuan : 4 s/d 8 

Oktober 2017 

c. Pengembangan Prodi : 25 s/d 

29 Oktober 2017  

17.  Pencairan Honor Penelitian Tahap II (50%) 30 Oktober 2017 

18.  Seminar Hasil Penelitian 25 s/d 27 Oktober 2017 

19.  Proses Cetak Buku Hasil Penelitian 23 Oktober 2017 s/d 30 

Nopember 2017 

20.  SPJ Laporan Kegiatan Penelitian 15 Nopember 2017 
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K.  MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENELITIAN 

 

Selama melakukan penelitian, pelaksanaan penelitian dosen akan dimonitoring dan 

dievaluasi oleh Tim Puslitpen untuk melihat perkembangan penelitian agar sesuai dengan 

rencana penelitian (research design). Proses monitoring akan dilaksanakan selama dua 

tahap terkait laporan perkembangan penulisan Bab I dan Bab II; serta perkembangan 

penulisan hasil penelitian secara keseluruhan (bab akhir). Monitoring yang dilakukan 

oleh Tim Puslitpen kepada peneliti, tercatat dalam Daftar Hadir Monitoring yang 

ditandatangai oleh Ketua Tim Monitoring untuk dievaluasi oleh Panitia Pelaksana 

Penelitian. 

 

Laporan Perkembangan Penelitian, Laporan Hasil Penelitian Lengkap dan 

Naskah/Artikel Penelitian diserahkan dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

a. Menyerahkan hardcopy Laporan Perkembangan Penelitian (Bab I dan Bab II) 

sebanyak 2 (dua) rangkap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

b. Menyerahkan hardcopy Laporan Penelitian Lengkap sebanyak 2 (dua) rangkap 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

c. Menyerahkan hardcopy Naskah/Artikel Penelitian sebanyak 2 (dua) rangkap 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

d. Menyerahkan Softcopy Laporan Penelitian Lengkap dan Naskah Artikel beserta 

lampirannya dikirim dalam 2 (dua) file ke alamat email : ............. dengan subjek 

email: nama peneliti_laporan_jenis penelitian(contoh: ahmad junaidi_penelitian 

Unggulan). Nama file dalam attachment mengikuti format yang sama: nama 

peneliti_file attachment. 

 

L.  PENUTUP 

 

Demikian Panduan Pelaksanaan Penelitian Kompetitif Tahun Anggaran 2017 Pusat 

Penelitian dan Penerbitan, LP2M UIN Raden Fatah Palembang ini dibuat. Panduan ini 

dapat berubah mengikuti kondisi yang berkaitan dengan keuangan ataupun jadwal yang 

terkait yang berada di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.  

 

Palembang, 11 Januari 2017 

 

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LP2M UIN Raden Fatah Palembang 

 
Ttd, 

 

Dr. Muhammad Noupal, M.Ag 

NIP. 19721028 2000031001 
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Lampiran 1 : 

 

KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN KOMPETITIF 

Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) 

UIN Raden Fatah Palembang 

Tahun 2017  

 

Judul Penelitian :__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

No. Registrasi : ___________________________________________________________ 

 

Jenis Penelitian*:  

a. Kompetitif Individual Berbasis Keilmuan 

b. Kompetitif Individual Unggulan Islam Melayu 

c. Kompetitif Kelompok Pengembangan Prodi  

 

No. Komponen yang dinilai Bobot / Skor 

Maksimal 

Skor yang 

diperoleh 

 Latar Belakang dan Pertanyaan 

Penelitian (Permasalahan) 

 Pertanyaan penelitian, jelas dan terfokus. 

 Kesesuaian antara judul, latar belakang 

dan masalah yang diteliti. 
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 Manfaat dan Kontribusi Penelitian 

 Penelitian sangat penting, actual dan 

mendesak untuk diteliti. 

 Kontribusi penelitian untuk ilmu 

pengetahuan, praktisi di lapangan, dan 

kebijakan. 
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 Review Literatur 

 Kualitas referensi acuan (artikel ilmiah, 

buku, laporan penelitian di level nasional 

dan internasional). 

 Ada sintesa dari berbagai kajian penelitian 

terdahulu yang relevan dengan masalah   

yang diteliti. 
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 Landasan Teori dan Kerangka Konseptual 

 Kesesuaian Teori dan masalah yang 

diteliti. 

 Keterkaitan antara berbagai konsep dan 

atau variabel yang diteliti yang dibuat 

dalam sebuah kerangka (bagan). 
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 Metodologi Penelitian 

 Ada data dan sampel (responden). 

 Unit analisa dan lokasi penelitian. 

 

15 
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 Ketepatan metode pengumpulan data dan 

teknis analisis data. 

 Ketepatan measurement (pengukuran 

indikator dan variabel). 

 

Untuk penelitian kepustakaan : 

 Kesesuaian antara permasalahan dengan 

teori yang dipakai, pendekatan, tehnik 

analisis, dan sumber data yang digunakan. 

 Hasil Yang diharapkan 

 Hasil yang diharapkan dari penelitian bias  

berupa temuan produk, temuan teori baru, 

temuan metodologi baru, dan pemecahan 

masalah dalam bidang keilmuan dan 

dalam kehidupan masyarakat. 
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 Kelengkapan Proposal 10 10  

 Total Perolehan  100  

 

Keterangan : 

1.   Pemberian skor tidak melebihi bobot (maskimal skor untuk masing-masing kriteria 

di atas). 

2.  Total perolehan nilai (skor tertinggi) adalah 100. 

3.  Batas skor penerimaan (passing grade) adalah 75. 

4.  Penilaian skor ini akan dikombinasikan dengan aspek penilaian lain yaitu catatan 

penilaian terdiri dari komentar umum; dan catatan apakah proposal diterima; 

diterima dengan perbaikan; atau ditolak disertai dengan argumentasi. 

 

 

Palembang, _________________ 

 

 

 

 

__________________________ 

Penilai, 
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Lampiran II :  

 

KOMENTAR DAN CATATAN PENILAIAN 

NARASUMBER SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN KOMPETITIF 

UIN RADEN FATAH PALEMBANG 

Pusat Penelitian dan Penerbitan 

 

 

Nama Penilai : 

 

Komentar Umum : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

 

Pilih salah satu kotak yang ada di bawah ini dengan argumentasi yang jelas : 
 

o Diterima tanpa perbaikan. 

o Diterima dengan perbaikan. 

o Ditolak. 
 

Alasan :  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Palembang, ___________________  

 

 

 

 

________________________  

Penilai  
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Lampiran III : 

 

KOMPONEN RENCANA ANGGARAN 

 

NO. KOMPONEN RENCANA 

ANGGARAN 

KETENTUAN 

1.  Gaji/Upah/Honor Peneliti 

(Maks. ± 30%) 

Meliputi belanja untuk honor peneliti atau 

periset utama atau periset anggota, dan 

pembantu periset (interviewer; laboran; 

dll) 

2. Belanja Perjalanan  

 

Meliputi biaya untuk perjalanan ke lokasi 

riset; presentasi hasil riset dalam 

seminar/konferensi nasional. 

3. Belanja Bahan Habis Pakai dan 

Alat Riset 

Meliputi belanja untuk keperluan sehari-

hari diantaranya alat tulis kantor; bahan-

bahan riset (material dasar; bahan 

laboratorium; buku), komunikasi, 

souvenir; biaya konsumsi diskusi; dan 

biaya nara sumber. 

4. Biaya Pelaksanaan Riset  Meliputi biaya pembuatan instrumen, 

ujicoba instrument, survey, wawancara, 

FGD, verifikasi data, dan pengolahan data. 

5. Biaya Publikasi dan 

Pendampingan 

Meliputi biaya yang diperlukan untuk 

membuat laporan artikel, mempublikasikan 

hasil penelitian, penyuntingan,  

pendampingan, penerjemahan, dan 

editor/konsultan. 

 

Agar perhitungan lebih akurat, Puslitpen menyarankan untuk menggunakan 

Microsoft Excel dalam penyusunan rincian anggaran 
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Lampiran IV : 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Nama :  

Nip :  

NIDN :  

Jenis Kelamin :  

Tempat/Tanggal lahir :  

Agama :   

Golongan/Pangkat :  

Jabatan Akademik :  

Fakultas :  

Prodi/Jurusan :  

Alamat Rumah :  

Telp/Hp :  

Email :  

Bidang Keahlian :  

Minat Penelitian :  

 

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 

 

 

Tahun 

Lulus 

Program 

Pendidikan 

(Sarjana, 

Magister, 

Spesialis, dan 

Doktor) 

 

 

 

Perguruan 

Tinggi 

 

 

Program 

Studi / 

Jurusan 

 

 

Judul 

Disertasi/Thesis/Skripsi 

     

     

     

     

     
 

PENGALAMAN PENELITIAN* 

Tahun Judul Penelitian Individual/ 

Kelompok/ 

Mandiri 

Ketua/ 

Anggota 

    

    

    

    

    
*Dalam Tiga Tahun Terakhir  
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KARYA ILMIAH * (Buku dan Artikel)  

Tahun Judul  Penerbit  

   

   

   

   

   

   

   
*Dalam Tiga Tahun Terakhir  
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Lampiran V : 

 

FORMULIR KELENGKAPAN PROPOSAL PENELITIAN KOMPETITIF 

TAHUN 2017* 

 

No.  Komponen Proposal dan Lampiran    

1.   Formulir kelengkapan proposal yang sudah diisi oleh 

peneliti 

 

2.  Abstrak  

3.  Proposal (Komponen proposal sesuai dengan yang telah 

ditentukan) 

 

4.  SK bagi Dosen Tetap Non PNS  

5.  KTM atau Surat Keterangan Mahasiswa Aktif *  

6  Rencana Anggaran Dana Penelitian  

7.  Rencana Waktu Pelaksanaan Penelitian  

8.  CV Peneliti (sesuai dengan format yang disediakan)  

 Untuk kategori penelitian kelompok 


