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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi ialah 

melalui peningkatan mutu dan jumlah penelitian sekaligus publikasi hasil penelitian. 

Oleh karena itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 

Universitas Negeri Makassar (UNM) sebagai pelaksana, pengelola, pembina, 

koordinator, pemantau, serta penilai kegiatan penelitian senantiasa memperbaiki mutu 

pelayanan berkaitan dengan tugas dan fungsi yang dipercayakan universitas. Untuk 

memenuhi tujuan ini, UNM harus mempunyai kekuatan kelembagaan yang sempurna 

dalam membangun masyarakat peneliti dengan jaringan penelitian yang terjalin baik 

dengan lembaga/instansi terkait baik dalam maupun luar negeri. 

LP2M UNM telah mengadakan berbagai program kegiatan bekerjasama 

dengan Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (DRPM) dalam upaya 

memberi penguatan kelembagaan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana, 

pengelola, penilai, dan pemantau terhadap pelaksanaan penelitian di wilayah kerjanya. 

Program kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut. 

1. Program penguatan dan pengembangan sistem jaringan komunikasi/ sosialisasi 

penelitian yang meliputi: 

a. Workshop pengelolaan sistem informasi; 

b. Seminar dan workshop sistem pengelolaan jaringan informasi dari LP2M ke 

Fakultas, stakeholders, atau ke instansi terkait, mitra kerjasama baik dalam 

maupun luar negeri; 

c. Pelatihan pelaksanaan sistem jaringan informasi LP2M UNM kepada staf, 

anggota peer-group dan Kepala Pusat; dan 

d. Workshop penerbitan Jurnal Penelitian  

2. Program penguatan kinerja staf yang meliputi; 

a. Pelatihan program simlitabmas 

b. Pelatihan akses internet; dan 

c. Pelatihan pengelolaan dan organisasi pertemuan 

3. Program penguatan kinerja peneliti. 

4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. 

5. Pengelolaan Evaluasi Proposal. 

Sebagai tindak lanjut dari salah satu program penguatan LP2M UNM tahun 

2006, yakni koordinasi kegiatan penelitian LP2M UNM ke fakultas yang ada di 

lingkungan UNM yang diadakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 November 2006. 

Hasil dari kegiatan ini ialah perumusan kebijakan pelaksanaan penelitian LP2M UNM 

dengan memberikan kepercayaan kepada puslit, fakultas, dan PPs untuk melaksanakan 

kegiatan penelitian seperti menyeleksi, menilai proposal penelitian di unit kerja 

masing-masing. Akan tetapi, apabila dana tersebut berada dalam kewenangan instansi 

yang bersangkutan, maka puslit, membantu mempersiapkan proposal tersebut. 

Rumusan kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan, 
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pengelolaan, dan pemantauan (monitoring) berbagai kegiatan penelitian di LP2M 

UNM.  

LP2M telah mencanangkan sebuah motto yang berbunyi: Quality First yang 

berarti, LP2M senantiasa mengutamakan pekerjaan yang bermutu dalam pengelolaan 

dan pembinaan penelitian. Motto LP2M UNM sejalan dengan motto UNM yakni 

Tetap Jaya dalam Tantangan, karena kemenangan dalam persaingan tidak mungkin 

terjadi tanpa dukungan oleh mutu pekerjaan yang maksimal. 

Salah satu misi UNM ialah “mengembangkan UNM menjadi Teaching and 

Research University yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa”. Dalam 

kaitan ini LP2M UNM akan lebih mengutamakan pemenuhan Research University 

atau Universitas Riset (UR). “Universitas Riset pada dasarnya adalah universitas yang 

memposisikan pendidikan dan penelitian sebagai kegiatan utamanya” (Nandik, et al., 

2006). Weingarten (2001) menyatakan bahwa “the obligations of research university 

are to teach – to pass knowledge to our students…and to discover – to produce new 

knowledge through our teaching and research program”. Jadi, UR diharuskan 

mengajar, yaitu memberi pengetahuan kepada mahasiswa dan menemukan, yaitu 

menghasilkan pengetahuan baru melalui pembelajaran dan program penelitian. 

Kegiatan penelitian di Universitas dilaksanakan oleh dosen atas dorongan 

rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap fenomena yang baru. Kreativitas dan rasa 

ingin tahu inilah yang senantiasa dipupuk dalam diri setiap dosen di UNM. 

Peningkatan daya saing universitas terhadap universitas lainnya sangat bergantung 

pada mutu sumber daya dosen yang ada, yang dapat menumbuhkan kreativitas dan 

keingintahuan itu. Ada tiga pilihan atau sekenario yang dapat dipertimbangkan UNM 

menuju Universitas Riset yaitu: 

1. UR sebagai paradigma yang berarti penelitian sebagai pandangan hidup (a way of 

life), sebagai tuntunan bertindak (a way of acting) bagi seluruh kegiatan dan 

penyelenggaraan kehidupan di UNM. Ini berarti, UNM harus melakukan 

perubahan manajemen dalam upaya menata dan meningkatkan mutu kelembagaan 

di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Pascasarjana. 

2. UR sebagai konsep yang berarti bahwa kegiatan penelitian semakin ditingkatkan 

jumlah dan mutunya, sehingga UNM lebih diperhitungkan di tingkat nasional dan 

internasional. Dalam hal ini, UNM harus melakukan penelitian yang dibutuhkan 

masyarakat secara nasional dan internasional. Untuk melakukan ini, UNM perlu 

membangun komonitas peneliti dan jaringan penelitian yang andal dan kokoh. 

3. UR sebagai strategi yang berarti penelitian yang dilakukan bertujuan untuk 

mengembangkan UNM di masa yang akan datang. Dalam hal ini, kegiatan 

penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian unggulan akan mendapat 

perhatian dan prioritas. 

Selanjutnya UNM dalam menuju URdilakukan skenario kedua, yaitu UR 

sebagai konsep. Dalam pilihan ini ada tiga tipe penelitian yang perlu mendapat 

perhatian sebagai berikut: 

1. Penelitian untuk ilmu (research for science) yang dilakukan untuk pertumbuhan 

dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains (Iptek). Dalam hal ini, 
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panelitian akan mengembangkan ilmu, menemukan metode dan rekayasa baru 

yang bermanfaat bagi manusia dan penduduk bumi. 

2. Penelitian tentang ilmu (research of science) yang dilakukan untuk 

mempertahankan dan memelihara ilmu yang sudah ada. Kegiatan penelitian 

dilakukan untuk menguji teori yang sudah ada sehingga memungkinkan untuk 

mengukuhkan, memodifikasi, atau menolak teori tersebut. 

3. Penelitian dalam ilmu (research in science) yang dilakukan untuk mengoreksi 

kebenaran ilmiah yang telah mapan. Penelitian semacam ini dapat menemukan 

hakikat dari suatu objek ilmu melalui hubungan sadar antara peneliti dan objek 

pengetahuan yang diteliti. 

Pemilihan orientasi UR sebagai konsep berarti UNM harus membangun 

komunitas peneliti dan jaringan penelitian yang andal dan kokoh. UNM sudah 

memiliki modal awal yang perlu dipelihara dan dikembangkan yaitu kepercayaan yang 

diberikan kepada LP2M UNM sebagai pengelola penelitian baik penelitian PNBP 

maupun penelitian hibah DRPM. UNM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

sebagai pengelola dan pembina penelitian perlu melakukan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Mengelola penelitian dengan prinsip kompetisi terbuka yang transparan, 

akuntabel, dan adil. 

2. Menggalakkan penelitian yang bermutu tinggi dilihat dari mutu ilmiahnya dan 

nilai praktis aplikasinya dalam menyelesaikan masalah kehidupan masyarakat, 

bangsa dan negara, bahkan untuk kepentingan dunia internasional. 

3. Membangun kerjasama penelitian dengan berbagi pihak, baik perguruan tinggi 

dan badan penelitian pemerintah daerah (tingkat II, tingkat I, dan Pusat), maupun 

badan internasional. 

4. Meningkatkan motivasi dan keterampilan meneliti secara simultan bagi para 

dosen dan mahasiswa UNM. 

5. Mengembangkan kemampuan profesional tenaga teknis dan staf pendukung 

kegiatan penelitian di UNM. 

 

B. Standar Nasional Penelitian 

Standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian 

pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Standar nasional penelitian tersebut diatur dalam 

Permenristekdikti RI Nomor 44/2015 yang dirincikan, yaitu: (1) Standar hasil 

penelitian; (2) Standar isi penelitian; (3) Standar proses penelitian; (4) Standar 

penilaian penelitian; (5) Standar peneliti; (6) Standar sarana dan prasarana penelitian; 

(7) Standar pengelolaan penelitian; dan (8) Standar pendanaan dan pembiayaan 

penelitian. 

Pada permenristekdikti RI Nomor 44/2015 pasal 46, dijelaskan mengenai 

standar proses penelitian yang memeuat 5 aspek adalah sebagai berikut. 

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 
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2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan daya saing bangsa. 

3. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran 

yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 

4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan 

tinggi. 

5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak 

membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan 

cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.     

Pada Permenristekdikti RI Nomor 44/2015 pasal 45. Terdapat 6 aspek yang 

ditekankan mengenai standard isi penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan 

keluasan materi penelitian. 

2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 

3. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk 

mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 

4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian 

khusus untuk kepentingan nasional. 

5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip 

kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 

Pada Permenristekdikti RI Nomor 44/2015 pasal 46, dijelaskan mengenai 

standar proses penelitian yang memuat 5 aspek adalah sebagai berikut.  

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian 

yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

2. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan 

yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus 

mempertimbangkan standar  
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3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan 

tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan 

peraturan di perguruan tinggi. 

4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4). 

Penjelasan terkait pasal di atas, dirumuskan ke dalam 5 aspek adalah sebagai 

berikut. 

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses 

dan hasil penelitian. 

2. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: 

mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, 

masyarakat, dan lingkungan. 

a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus 

meningkatkan mutu penelitiannya; 

b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari 

pengaruh subjektivitas; 

c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan 

kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan 

d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya 

dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, 

standar isi, dan standar proses penelitian.  

4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen 

yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses 

serta pencapaian kinerja hasil penelitian.  

5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan 

laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan 

peraturan di perguruan tinggi.  

Pada Permenristekdikti Nomor 44/2015 pasal 48 dirumuskan mengenai standar 

penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk 

melaksanakan penelitian. 

2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat 

penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek 

penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 
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3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: 

a. kualifikasi akademik; dan 

b. hasil penelitian. 

4. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan 

melaksanakan penelitian. 

5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 

Pada   Permenristekdikti RI Nomor 44/2015 pasal 49 dirumuskan mengenai 

standar sarana dan prasarana penelitian adalah sebagai berikut.  

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian 

dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 

2. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: 

a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program 

studi; 

b. proses pembelajaran; dan 

c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

3. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus 

memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan 

keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

Pada pasal 52 Permenristekdikti RI Nomor 44/2015 dirumuskan mengenai standar 

pendanaan dan pembiayaan penelitian diantaranya sebagai berikut: 

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal 

sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. 

3. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian 

dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 

4. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk 

membiayai: 

a. perencanaan penelitian; 

b. pelaksanaan penelitian; 

c. pengendalian penelitian; 

d. pemantauan dan evaluasi penelitian; 

e. pelaporan hasil penelitian; dan 

f. diseminasi hasil penelitian. 

5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin 

perguruan tinggi. 
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Pada pasal 53, dijelaskan informasi tambahan terkait apa yang dijelaskan 

sebelumnya pada pasal 52. 

1. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. 

2. Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

untuk membiayai: 

a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian: 

b. peningkatan kapasitas peneliti; dan 

c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI). 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

LP2M UNM sebagai unsur pelaksana penelitian dalam rangka pengembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dalam buku panduan penelitian ini 

bertujuan untuk mengungkapkan visi dan misi; (1) LP2M, (2) fakultas, dan (3) Program 

Pascasarjana. Selanjutnya, mekanisme kegiatan penelitian di tingkat LP2M, Fakultas, 

dan PPs akan dijelaskan secara rinci. Demikian juga, prosedur teknis pelaksanaan setiap 

jenis penelitian yang dilaksanakan di LP2M UNM. 

Penelitian yang secara rutin dilaksanakan di LP2M adalah: penelitian dengan 

dana PNBP, penelitian Desentralisasi, penelitian Kompetitif, penelitian Insinas, dan 

penelitian Penugasan. Selain itu, penelitian lain yang bersifat koordinasi, seperti 

penelitian kerjasama (seperti Balitbang Diknas, Balitbangda Provinsi, dan Bappeda 

Kabupaten/Kota, dan sebagainya). Tata cara pelaksanaan penelitian Desentralisasi, 

Kompetitif, Insinas, dan Penugasan mengacu pada panduan penelitian yang diterbitkan 

oleh DRPM, sedangkan tata cara pelaksanaan penelitian kerjasama disesuaikan dengan 

panduan yang diterbitkan oleh instansi bersangkutan (sponsor).  Selain itu, dalam 

panduan penelitian ini juga disajikan pedoman khusus penulisan. 

 

b. Manfaat 

Penerbitan buku Panduan Penelitian PNBP oleh LP2M UNM diharapkan dapat 

bermanfaat bagi dosen atau peneliti sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan 

penelitian di UNM. Selain itu, panduan penelitian ini merupakan sumber informasi 

kegiatan penelitian yang sangat penting tidak hanya bagi staf pelaksana kegiatan 

penelitian LP2M dalam lingkup UNM tetapi juga bagi mitra kerjasama kegiatan 

penelitian  LP2M  UNM. 
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BAB II 

PENGELOLAAN PENELITIAN 

Penelitian dengan dana PNBP diperuntukkan kepada semua dosen dalam 

lingkungan Universitas Negeri Makassar. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah 

terciptanya budaya meneliti dan kepekaan meneliti dari setiap dosen pada semua 

tingkatan serta meningkatnya kuantitas dan kualitas luaran. Mengingat dana yang agak 

terbatas maka lingkup penelitian harus disesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia. 

Peneltian PNBP dilakukan pada semua fakultas, program pascasarjana, dan pusat-

pusat penelitian yang ada di LP2M UNM. Cakupan penelitian meliputi semua bidang 

ilmu yang sedang dikembangkan di UNM sesuai dengan RIP LP2M UNM. 

A. Persyaratan  

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar mutu penelitian 

perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan 

dengan hal tersebut, LP2M menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program 

penelitian yang diuraikan sebagai berikut.  

a. Ketua peneliti adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk 

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

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

b. Anggota peneliti adalah dosen UNM yang mempunyai NIDN atau NIDK. 

c. Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua 

dan satu usulan sebagai anggota; atau dua usulan sebagai anggota). 

d. Apabila peneliti yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau 

terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian yang 

telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan 

mengusulkan penelitian dari pendanaan PNBP selama 2 tahun berturut-turut dan 

diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas Negara. 

e. Peneliti diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan penelitian. 

Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan tahapan 

proses penelitian. Selain itu, peneliti juga diwajibkan membuat logbook berisi 

catatan detail tentang substansi penelitian yang meliputi bahan, data, metode, 

analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting. Logbook disimpan oleh peneliti 

yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan Kekayaan Intelektual (KI). 

f. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang sesuai dengan target skema 

dapat dikenakan sanksi. 

g. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan SBK tahun anggaran 

yang berlaku yang ditetapkan Menteri Keuangan. 

h. Peneliti wajib mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber 

pendanaan pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, 

makalah yang dipresentasikan, maupun poster. 
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B. Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian PNBP 

Pada hakikatnya, standar mutu suatu penelitian minimal dibagi atas 7 (tujuh) 

tahapan, yaitu (1) tahap sosialisasi penelitian, (2) tahap pengajuan usulan penelitian, 

(3) proses penyeleksian usulan penelitian oleh tim reviewer fakultas dan universitas, 

(4) proses penandatanganan kontrak penelitian, (5) pelaksanaan penelitian, (6) seminar 

hasil penelitian, dan (7) penyerahan laporan akhir dan produk penelitian. Pada bagian 

ini dirumuskan tahap-tahap dalam penelitian PNBP dengan tetap berdasar pada 

keenam tahap tersebut adalah sebagai berikut.  

1. Sosialisasi Penelitian 

Penerimaan proposal PNBP akan disosialisasikan ke masing-masing fakultas 

beberapa bulan sebelum batas akhir penerimaan usulan. Salah satu yang ditekankan 

dalam sosialisasi ini yakni buku panduan penulisan PNBP edisi revisi yang telah 

diterbitkan oleh LP2M Universitas Negeri Makassar. 

2. Pengajuan Usulan Penelitian 

Proses penyusunan proposal mempertimbangkan beberapa aspek agar 

proposal yang dikembangkan peneliti hasilnya berkualitas baik, seperti tata cara 

penulisan karya ilmiah. Hal ini penting untuk memenuhi kriteria berdasarkan panduan 

yang dijadikan syarat bagi sponsor dana. Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan 

dalam menulis proposal penelitian, yaitu: (1) konsistensi, (2) ketajaman masalah yang 

dikembangkan, (3) tujuannya mengacu pada salah satu aspek; yaitu, (a) pengembangan 

iptek, (b) menunjang pembangunan, dan (c) pengembangan institusi, (4) kajian teori 

yang dikembangkan peneliti harus diperhatikan tingkat relevansinya, 

kemutakhirannya, dan keprimeran sumber data, (5) metode penelitian harus 

dipertimbangkan ketepatan rancangan, ketepatan instrument, dan ketajaman analisi, 

(6) ketepatan waktu penelitian, (7) kelayakan personalia peneliti, (8) rincian anggaran 

yang jelas, sarana dan prasarana penunjang, dan (9) peneliti menggunakan bahasa yang 

baik dan benar dan konsistensi menggunakan format. Untuk mencapai hal tersebut, 

berbagai upaya yang dapat dilakukan antara lain: 

1) Pelatihan penulisan karya ilmiah, 

2) Pelatihan pengembangan instrumen penelitian, 

3) Pelatihan analisis data, 

4) Sosialisasi panduan pengendali mutu penelitian, dan 

5) Penyeleksian proposal berdasarkan kaidah ilmiah. 

 

3. Proses Penilaian Usulan 

Setelah proposal penelitian terkumpul, selanjutnya dilakukan proses 

penilaian proposal untuk menentukan proposal yang memenuhi kriteria untuk 

mendapatkan bantuan hibah penelitian. Terdapat beberapa aspek yang menjadi bahan 

penilaian proposal penelitian yang diajukan seperti yang telah dijelaskan pada bagian-

bagian sebelumnya. Seleksi proposal penelitian PNBP dilakukan oleh reviewer tingkat 

fakultas dan reviewer tingkat universitas. Setelah dianggap memenuhi kriteria oleh tim 
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reviewer, tim pengusul proposal selanjutnya akan diundang untuk melakukan 

menandatangani kontrak penelitian. 

Reviewer tingkat fakultas dan tingkat universitas melakukan seleksi usulan 

proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M. Reviewer adalah 

dosen/peneliti universitas yang memenuhi sejumlah persyaratan adalah sebagai 

berikut.  

1) Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, memenuhi kode etik reviewer, 

dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer. 

2) Berpendidikan doktor dan mempunyai jabatan fungsional Guru Besar atau Lektor 

Kepala. 

3) Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua 

pada penelitian berskala nasional dan atau pernah mendapat penelitian berskala 

internasional. 

4) Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dan 

atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) atau penulis 

korespondensi (corresponding author). 

5) Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau 

seminar ilmiah nasional. 

6) Diutamakan yang memiliki h-indeks dari lembaga pengindeks internasional 

bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan mempunyai KI. 

 

4. Penandatanganan Kontrak Perjanjian 

Tahap ini merupakan suatu kegiatan untuk melakukan kesepakatan atau 

perjanjian dalam bentuk kontrak penelitian. Aspek yang menjadi perhatian peneliti 

adalah memahami makna pada setiap pasal secara menyeluruh dan mendalam agar 

tidak menjadi masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, peneliti harus menyadari 

bahwa pihak pertama memberikan suatu tugas penelitian kepada peneliti sebagai pihak 

kedua yang dilandasi berbagai kegiatan yang berkaitan hal tersebut, yaitu; (1) diskusi 

tentang kontrak perjajian penelitian, dan (2) pemantauan awal pelaksanaan penelitian. 

 

5. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Setelah melakukan kesepakatan dalam bentuk kontrak perjanjian, kegiatan 

selanjutnya, yakni pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan 

seharusnya sesuai dengan apa yang dituliskan dalam proposal penelitian dan tetap 

memperhatikan standar proses penelitian yang telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, contohnya kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan 

budaya akademik dan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan 

lingkungan. 
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6. Seminar Hasil Penelitian 

Pada dasarnya, seminar hasil penelitian dilakukan sebagai salah satu bentuk 

proses diseminasi penelitian yang telah dilakukan. Pada kegiatan ini, peneliti akan 

diundang untuk mempresentasikan bagaimana ketercapaian penelitian sesuai dengan 

yang dituliskan pada usulan penelitian.  Pada kegiatan seminar hasil penelitian ini, 

peneliti akan mendapat masukan dan saran dari penanggap. Setelah seminar hasil 

penelitian, peneliti wajib untuk mengumpulkan laporan penelitian, artikel ilmiah dan 

atau luaran penelitian lainnya.  

7. Penyerahan Laporan Akhir dan Produk Penelitian 

Setelah seminar hasil penelitian, peneliti diharapkan dapat melakukan revisi terkait 

laporan penelitian sesuai dengan saran dan masukan yang diberikan oleh penanggap. 

Laporan akhir dikumpul di LP2M UNM sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

Laporan akhir juga harus disertai dengan produk penelitian lainnya. 
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BAB III 

SKEMA PENELITIAN  

 

 Skema penelitian yang didanai oleh PNBP UNM meliputi penelitian 

desentralisasi dan penelitian penugasan. Penelitian desentralisasi terdiri dari penelitian 

dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Penelitian penugasan 

mencakup penelitian percepatan guru besar.  

A. Penelitian Desentralisasi 

1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi 

Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) yang 

didasarkan pada bidang unggulan yang termuat pada Rencana Strategis (Renstra) 

Penelitian Universitas Negeri Makassar mempunyai sasaran yaitu dihasilkannya teori, 

metode, atau kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Skema 

Penelitian Dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna 

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

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

mendukung penelitian terapan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil PDUPT akan 

berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3. 

a. Tujuan PDUPT UNM 

Tujuan dari Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) UNM 

adalah sebagai berikut. 

1) Meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian dasar di lingkup 

Universitas Negeri Makassar sehingga menghasilkan invensi, baik metode, 

teori baru atau kebijakan baru yang belum pernah ada sebelumnya, pada TKT 

1-3; 

2) Meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian 

dasar; 

3) Meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan menghasilkan publikasi ilmiah 

dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan 

4) Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti untuk bekerjasama 

dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri. 

b. Luaran Penelitian  

Luaran wajib PDUPT UNM dapat berupa: 

1) Satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; 

atau 

2) Satu buku hasil penelitian ber-ISBN; atau 

3) Dua artikel prosiding yang terindeks pada database bereputasi; atau 

4) Satu artikel prosiding yang terindeks pada database bereputasi dan 1 artikel 

jurnal nasional bereputasi; atau 

5) Satu book chapter yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN.  
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c. Kriteria Penelitian  

Kriteria penelitian dalam skema PDUPT ialah sebagai berikut: 

1) Penelitian bersifat mono-tahun 

2) Pembiayaan penelitian PDUPT dianggarkan minimal 20 Juta 

d. Persyaratan Pengusul 

Persyaratan pengusul PDUPT sebagai berikut: 

1) Ketua pengusul minimal jabatan fungsional asisten ahli 

2) Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi (artikel di database jurnal 

internasional dan/atau artikel di jurnal nasional) dibuktikan dengan 

memperlihatkan URL artikel dimaksud; 

3) Anggota pengusul 1-2 orang. 

2. Skema Penelitian Terapan Unggulan PerguruanTinggi 

Skema penelitian ini berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di 

lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Dalam proses 

pengukuran TKT, hasil PTUPT berada di tingkat 4 sampai dengan tingkat 6. Sasaran 

akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang 

unggulan (frontier) dan rekayasa sosial-budaya guna meningkatkan pembangunan 

berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.  

a. Tujuan PTUPT 

Tujuan PTUPT sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan perguruan tinggi untuk 

menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya; 

2) Memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin; 

3) Membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra pengguna hasil 

penelitian; 

4) Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk 

bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri; dan 

5) Mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya. 

b. Luaran Penelitian  

Luaran wajib PTUPT berupa: 

1) Satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, blue print, purwarupa, 

sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI di 

tahun pertama; dan 

2) Dokumentasi hasil uji-coba produk, purwarupa, kebijakan atau pertunjukan 

karya seni pada tahun kedua dan selanjutnya. 

c. Kriteria Penelitian 

Kriteria PPUPT mengikuti pedoman berikut: 

1) Penelitian bersifat mono tahun; 

2) Pembiayaan penelitian PDUPT dianggarkan minimal 20 Juta. 
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d. Persyaratan Pengusul 

Persyaratan pengusul PTUPT sebagai berikut: 

1) Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten 

ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor; 

2) Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi artikel di database jurnal 

internasional bereputasi dan/atau dua artikel di jurnal nasional terakreditasi 

(Jurnal berada pada kategori minimal SINTA 2) sebagai penulis pertama atau 

corresponding author dibuktikan dengan memperlihatkan URL artikel 

dimaksud, atau minimal memiliki satu KI status terdaftar. 

3) Anggota pengusul 1-2 orang. 

 

3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan PerguruanTinggi 

Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT) 

dirancang untuk memfasilitasi pengembangan hasil-hasil penelitian yang telah 

dilakukan (dasar/terapan) agar dapat diaplikasikan pada masyarakat pengguna. 

Usulan PPUPT harus mampu menguraikan keterkaitannya dengan Renstra penelitian 

Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini harus terarah dan dapat bersifat top-down 

atau bottom-up. PPUPT ditujukan untuk mencapai pengembangan lebih lanjut pada 

tahapan model/produk/purwarupa yang telah di ujicoba dalam lingkungan yang 

sebenarnya. Penelitian pengembangan adalah model penelitian yang lebih diarahkan 

untuk mengembangkan produk komersial. Mitra dapat berasal dari unit badan hukum 

yang dimiliki oleh perguruan tinggi pengusul. Dalam penelitian ini diperlukan 

keterlibatan mitra sebagai investor. Dalam proses pengukuran TKT, hasil penelitian 

pengembangan berada di level TKT 7 sampai 9. 

a. Tujuan PPUPT 

Tujuan PPUPT sebagai berikut: 

1) Menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang 

siap diterapkan yang dicirikan dengan TKT 7-9; 

2) Memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin yang 

menghasilkan produk komersial; 

3) Membangun kemitraan Academic, Bussiness, Government, dan Community 

(ABGC); dan 

4) Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk 

bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri. 

 

b. Luaran Penelitian 

Luaran wajib PPUPT sebagai berikut: 

1) Tahun pertama (purwarupa laik industri dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan budaya yangber-KI) dan dokumen feasibility study; 

2) Tahun kedua hasil uji laik industri; dan 

3) Tahun ketiga businessplan 
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c. Kriteria Penelitian 

Kriteria PPUPT sebagai berikut: 

1) Penelitian bersifat mono-tahun; 

2) Pembiayaan penelitian PDUPT dianggarkan minimal 20 Juta 

d. Persyaratan Pengusul  

Persyaratan PPUPT sebagai berikut: 

1) Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten 

ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor; 

2) Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi artikel di database jurnal 

internasional bereputasi dan/atau dua artikel di jurnal nasional terakreditasi 

(Jurnal berada pada kategori minimal SINTA 2) atau minimal memiliki satu 

KI (Kekayaan Industrial) status granted. 

3) Memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang 

berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal 

sebesar 10% dari dana yang diajukan. 

4) Anggota pengusul 2-3 orang. 

 

B. Penelitian Penugasan Perguruan Tinggi 

Skema Penelitian Penugasan Perguruan Tinggi (P3T) merupakan salah satu 

bentuk program pendanaan riset yang diarahkan untuk peningkatan produktivitas 

publikasi dan KI serta komersialisasi/hilirisasi produk hasil riset.  

1. Tujuan Pernelitian 

Tujuan penelitian P3T adalah sebagai berikut: 

a. Membentuk atau menguatkan kerjasama riset di perguruan tinggi dengan 

institusi riset atau industri pada salah satu bidang, seperti Sosial Humaniora-

Seni Budaya-Pendidikan. 

b. Menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang 

siap diterapkan dan dicirikan dengan TKT 6-9. 

c. Mendapatkan solusi terhadap suatu permasalahan yang dipandang penting 

dan mendesak untuk mendukung kinerja Universitas Negeri Makassar & 

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

 

2. Luaran Penelitian 

Luaran wajib P3T adalah sebagai berikut: 

a. Purwarupa laik industri dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 

yang ber-KI. 

b. Luaran berupa naskah akademik yang dapat berupa policy brief, 

rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategi terhadap suatu 

permasalahan sesuai dengan bidang penugasan.  

c. Menghasilkan publikasi internasional bereputasi minimal 4 (empat) artikel 

terindeks scopus (Q1, Q2, dan Q3). 
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d. Menghasilkan luaran lain yang sesuai dengan Tabel 2.10 halaman 27 

Panduan Edisi XII. 

 

3. Kriteria Penelitian 

Kriteria P3T mengikuti pedoman berikut: 

a. Penelitian bersifat mono tahun. 

b. Penelitian mengacu pada bidang pokok riset Universitas Negeri Makassar. 

 

4. Persyaratan Pengusul 

Persyaratan pengusul P3T sebagai berikut. 

a. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional Guru Besar. 

b. Ketua pengusul memiliki rekan jejak publikasi minimal 5 (lima) artikel di 

database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding 

author dibuktikan dengan memperlihatkan URL artikel dimaksud, atau 

minimal memiliki satu KI status granted, dan memiliki h-indeks  2 scopus.  

c. Anggota peneliti minimal 3-4 orang dan berpendidikan S3 serta disarankan 

dari fakultas yang berbeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

17 
PANDUAN PENELITIAN PNBP LP2M UNM-EDISI REVISI TAHUN 2020      

BAB IV 

SISTEMATIKA USULAN DAN LAPORAN PENELITIAN 

A. SISTEMATIKA USULAN 

Usulan Penelitian PNBP 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  

HALAMAN PENGESAHAN  

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

DAFTAR ISI 

RINGKASAN  

LAMPIRAN 

 

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 rancana kegiatan yang 

diusulkan. 

BAB I. PENDAHULUAN 

Uraian 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 2 sesuai luaran yang 

ditergetkan dan lamanya penelitian yang akan dilakukan. 

Tabel 2. Rencana Target Capaian Tahunan 

No. Jenis Luaran 
Tahun Ke- 

1 2 3 

1 Publikasi ilmiah2) 
Internasional     

Nasional Terakreditasi    

2 Pemakalah dalam temu 

ilmiah3) 

Internasional     

Nasional     

3 Invited Speaker dalam 

temu ilmiah4) 

Internasional     

Nasional     

4 Visiting Lecturer5) Internasional     

5 
Hak Kekayaan 

Internasional (HAKI)6) 

Paten     

Paten sederhana    

Hak cipta    

Merek Dagang    

Rahasia dagang     

Desain produk industry    

Indikasi geografis    
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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 Pelaksanaan Penelitian 
2) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published 
3) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah terlaksanakan 
4) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah terlaksanakan  
5) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah terlaksanakan 
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 , sesuai skema penelitian 

BAB II. 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. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Metode dilengkapi dengan bagan alur 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 indicator capaian yang terukur. 

BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

a. Anggaran Biaya 

Justifikasi anggaran biaya disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan format 

pada lampiran. Anggaran biaya yang diusulkan minimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh 

juta rupiah) dan ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format Tabel 3 

dengan komponen sebagai berikut: 
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Tabel 3. Format Ringkasan Anggaran Biaya yang Diajukan Setiap Tahun 

No Jenis Pengeluaran 

 

Biaya yang Diusulkan (Rp) 

 

1 

Hononarium untuk pengumpulan data, 

pengolahan 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 

labolatorium, langganan jurnal 

(maksimum 60%) 

 

3 

Perjalanan untuk biaya survey/sampling 

data, seminar/workshop DN-LN, biaya 

akomodasi-konsumsi, perdiem/lumpsum, 

transport (maksimum 40%) 

 

4 

Sewa untuk peralatan/mesin/ruang 

labolatorium, kendaraan, kebun 

percobaan, peralatan penunjang 

penelitian lainnya (maksimum 40%) 

 

Jumlah  

 

b. Jadwal Penelitian 

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

penelitian yang diajukan dan disesuaikan dengan format pada Lampiran 

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 2. Susunan organisasi tim pengusul dan pembagian tugas  

Lampiran 3. Nota kesepahaman MOU atau pernyataan kesediaan dari mitra (apabila 

ada). 

Lampiran 4. Biodata ketua dan anggota tim pengusul di tandatangani  

Lampiran 5. Surat pernyataan ketua pengusul. 

Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran 

maksimum 5 MB, kemudian diunggah ke Elit-UNM. 
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B. SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PENELITIAN 

Komponen-komponen laporan penelitian sebagian besar merupakan 

pengulangan komponen-komponen proposal, hanya ditambahkan komponen hasil dan 

pembahasan, serta simpulan dan saran. Rencana dalam proposal dilaksanakan dan 

diuraikan dalam laporan, sementara pertanyaan dalam proposal dijawab dalam laporan 

penelitian. Segi bahasa penulisan laporan penelitian sangat bergantung pada jenis 

laporan penelitian yang dibuat. Jenis laporan penelitian biasanya dikaitkan dengan 

kelompok pembaca suatu laporan penelitian. Secara umum ada dua jenis kelompok 

pembaca laporan penelitian yaitu kelompok masyarakat akademis dan kelompok 

masyarakat umum. Hasil dari laporan penelitian yang ditujukan kepada masyarakat 

akademis (dunia ilmiah) dengan sendirinya bahasa teknis yang digunakan akan 

berbedah dengan sebuah laporan penelitian yang ditujukan kepada masyarakat atau 

lembaga yang semata-mata membutuhkan hasil laporan penelitian untuk menentukan 

kebijakan baru. Laporan penelitian dengan nama skripsi, tesis, dan disertasi termasuk 

laporan penelitian yang dipersembahkan untuk masyarakat akademis. Jenis laporan ini 

dituntut memenuhi aturan yang sudah ditentukan oleh setiap lembaga, dengan 

menitikberatkan pada aspek metodologis dan teknis dari penelitian. 

Laporan penelitian yang dimaksudkan untuk konsumsi masyarakat umum, 

menitikberatkan pada penilaian dari simpulan yang merupakan nilai praktis bagi 

masyarakat atau lembaga yang relevan. Salah satu yang diperlukan dalam laporan 

semacam ini adalah ulasan dan sajian secara popular, mudah dimengerti dan 

sekomunikatif mungkin. 

Teknis laporan penelitian biasanya berkenaan dengan tata tulis yang perlu 

diperhatikan seperti, penulisan halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

tata cara dalam mengutip, penulisan daftar pustaka, penyajian tabel, penyajian 

gambar/ilustrasi, dan format laporan akhir hasil penelitian. Segi teknis tersebut belum 

semuanya tercakup dalam pedoman yang ditentukan oleh sponsor penelitian. 

Seperti telah dikemukakan bahwa format dan sistematika laporan penelitian 

mengikuti format yang ditetapkan oleh LP2M maupun oleh sponsor.  

Adapun sistematika penyusunan laporan seperti berikut. 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

RINGKASAN 

PRAKATA 

ABSTRAK 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I. PENDAHULUAN 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III. METODE PENELITIAN 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

Berikut ini disajikan penjelasan singkat mengenai laporan hasil penelitian 

berdasarkan sistematika tersebut: 

 

HALAMAN SAMPUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

RINGKASAN DAN SUMMARY 

Judul penelitian ditulis dengan huruf capital. Nama ditulis lengkap tanpa gelar 

untuk semua peneliti. Tahun penulisan laporan dan jumlah halaman laporan (tidak 

termsuk lampiran). 

Ringkasan hasil penelitian dibuat dalam dua bahasa, yaitu ringkasan dalam 

bahasa Indonesia, dan Summary dalam bahasa Inggris. Ringkasan hasil penelitian 

diketik dengan spasi 1.5 dalam jumlah 1-2 halaman, yang disajikan dalam bentuk 

verbal tanpa bagian/subbagian dan tanpa tabel atau gambar. 

Ringkasan memuat permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode 

penelitian (peubah/variable, desain, jumlah dan teknik sampling, lokasi penelitian, 

instrumen dan teknik pengumpulan data, dan analisis data), hasil dan simpulan 

serta saran jika ada. 

PRAKATA 

Prakata memuat penggambaran rasa syukur dan ucapan terima kasih peneliti 

kepada sponsor dan pihak-pihak lain yang memberikan sumbangan terhadap 

pelaksanaan penelitian. Selain itu, melalui prakata peneliti juga dapat 

menyampaikan pesan dan harapan, baik kepada ilmuwan maupun kepada khalayak 

pembaca, dalam kaitan dengan penelitian yang telah dihasilkan. 

DAFTAR ISI  

Dalam daftar isi tercantum semua bagian yang ada dalam laporan penelitian, 

mulai dari halaman identitas dan pengesahan sampai dengan lampiran-lampiran, 

disertai dengan nomor halaman setiap bagian. 

 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

Dalam daftar ini tercantum semua tabel yang tersaji dalam laporan penelitian 

disertai nomor dan judul tabel beserta nomor halaman tabel. 
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DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

Sama dengan daftar tabel, daftar ini memuat semua jenis gambar disertai 

nomor, judul dan nomor halaman gambar. 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan permulaan bagian utama dari suatu laporan 

penelitian. Sebagai judul bab, PENDAHULUAN ditulis dengan huruf kapital. Bab 

pendahuluan memuat 4 subbab, yaitu: latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penulisan dan manfaat penulisan. 

Latar belakang masalah memuat uraian-uraian teoretik maupun faktual yang 

merupakan rasional tentang suatu topik penelitian atau masalah yang cukup 

penting untuk diteliti. Dengan membaca latar belakang masalah, seorang pembaca 

akan yakin bahwa masalah yang diteliti memang perlu, karena akan memberikan 

sumbangan, baik terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, maupun terhadap 

pembangunan, dan penelitian tersebut masih orisinal dan merupakan hal baru yang 

belum pernah diteliti (bukan duplikasi). 

Berasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti merumuskan 

masalah penelitian secara rinci pada bagian perumusan masalah. Agar masalah 

penelitian lebih jelas dan rinci, masalah penelitian biasanya dirumuskan dalam 

bentuk petanyaan, tetapi dapat juga dirumuskan dalam bentuk pernyataan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Tinjauan pustaka merupakan bab II dari laporan hasil penelitian yang memuat 

uraian atau pembahasan teoretikyang akan menjadi landasan dalam penyusunan 

kerangka pikir untuk merumuskan hipotesis penelitian. Pada bagian ini peneliti 

membahas teori-teori dan hasil-hasil temuan sebelumnya yang relevan dengan 

masalah yang akan dijawab dalam penelitian. Pembahasan dapat berupa 

pembahasan kenseptual mengenai peubah serta keterkaitan teoretik antara peubah 

penelitian. Tinjauan pustaka hendaknya mengacu pada terbitan terbaru dan lebih 

baik lagi sumber dari jurnal ilmiah. 

Karena uraian teoritik, pada bagian ini merupakan landasan bagi penyusunan 

kerangka pikir untuk mengajukan hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis penelitian 

biasanya dicantumkan pada bagian akhir tinjauan pustaka. Hipotesis dirumuskan 

dalam bentuk pernyataan yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah 

yang telah dirumuskan. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan bab III dari laporan hasil penelitian. Pada bab 

ini peneliti menguraikan secara jelas dan rinci metode dan proses penelitian yang 

telah dilaksanakan sehingga pembaca yakin bahwa hasil yang ditemukan benar-

benar shahih, akurat. Dan mempunyai presisi yang dapat dipertanggungjawabkan 
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secara ilmiah. Bab ini memuat beberapa subbab, yaitu: (1) jenis penelitian, (2) jenis 

dan jumlah peubah, (3) definisi operasional peubah (variable), (4) 

model/rancangan penelitian, (5) populasi dan sampel, (6) teknik pengumpulan 

data, dan  (7) teknik analisis data. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

Hasil dan pembahasan merupakan bab IV dari laporan hasil penelitian. Pada 

bab ini disajikan hasil atau temuan penelitian, baik temuan deskriptif maupun hasil 

pengujian hipotesis. Penafsiran hasil penelitian harus disesuaikan dengan masalah, 

tujuan, dan hipotesis yang diungkapkan dalam penelitian. 

B. Pembahasan 

Pembahasan terhadap temuan penelitian, termasuk argumentasi mengenai 

relevansi, manfaat, dan keterbatasan hasil penelitian. Dalam pembahasan hasil, 

peneliti juga perlu mengacu pada temuan peneliti lain sebelumnya, yang biasanya 

sudah diringkas dalam tinjauan pustaka. Pembahasan mengacu pada masalah, 

hipotesis, dan tujuan penelitian, serta membandingkan harapan dengan hasil 

utama. 

Hasil penelitian dan pembahasan adakalanya digabungkan, ini bergantung 

pada keadaan dan kedalaman penggabungan. Kalau penyajian hasil secara 

terpisah, format akan lebih apik dan pembaca dapat menarik simpulan lebih 

dahulu, kemudian membandingkan dengan simpulan dari peneliti. Untuk data yang 

banyak akan lebih bebas membahasnya pada bagian terpisah. Penggabungan hasil 

dan pembahasan lebih baik dilakukan bila data yang diperoleh sederhana. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan dan saran merupakan bab V dari laporan hasil penelitian. Bab 

ini memuat dua subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Simpulan merupakan 

inferensi hasil pengujian hipotesis dan dapat pula merupakan intisari dari suatu 

uraian deskriptif yang disajikan secara singkat dan jelas. Saran atau rekomendasi 

yang dikemukakan oleh peneliti sebagai implikasi dari simpulan penelitiannya. 

Saran dapat ditujukan kepada masyarakat ilmiah (ilmuwan), kepada para 

professional, kepada para penentu kebijakan, dan dapat pula kepada masyarakat 

pada umumnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Bagian ini berisi daftar buku, jurnal, majalah, laporan penelitian, dan sumber 

lain yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian atau dalam penyusunan 

laporan penelitian. Setiap sumber acuan ditulis dalam daftar pustaka, dengan cara 

penulisan berdasarkan pedoman pada cara penulisan identitas acuan yang terdapat 
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dalam panduan ini. Semua acuan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya 

sumber yang dikutip dalam teks, baik kutipan langsung maupun kutipan tidak 

langsung. Format penulisan daftar pustaka mengacu pada format APA (American 

Psychological Association). 

LAMPIRAN 

Hal-hal yang ditempatkan pada lampiran meliputi: 

- Surat perjanjian pelaksanaan penelitian. 

- Surat izin penelitian. 

- Surat keterangan penelitian. 

- Instrument penelitian. 

- Data hasil penelitian (jika perlu). 

- Tabel-tabel pendukung dan proses perhitungan statistik. 

- Grafik (jika ada). 

- Peta atau foto lokasi (jika ada). 

- Curriculum vitae (riwayat hidup/biodata). 

- Luaran Penelitian (Bukti Publikasi) 
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Lampiran 1. Format Halaman Sampul Usulan Penelitian PNBP (Warna Sampul 

Coklat Tua) 

 

 

USULAN 

PENELITIAN PNBP ……………… * 

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN..... 

 

TIM PENGUSUL 

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN) 

 

 

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 

Bulan dan Tahun 

Keterangan:   
 

* Tulis Penelitian PNBP Fakultas..../ PPs/ Pusat /Majelis Guru Besar 

** Tulis Skema Penelitian PDUPT; PTUPT; PPUPT; PDP3T  

Skema Penelitian: __________________**) 
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Lampiran 2.  Format Halaman Pengesahan Usulan Proposal Penelitian PNBP 

Fakultas/PPs 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Judul Penelitian: ……………………………………………………………… 
  
Ketua Peneliti:    

a.  Nama Lengkap : ………………………………………………………………  

b.  NIP/NIDN : ………………………………………………………………  

c.  Jabatan Fungsional : ………………………………………………………………  

d.  Program Studi : ………………………………………………………………  

e.  Nomor HP : ………………………………………………………………  

f.   Alamat surel (e-mail) : ………………………………………………………………  

Anggota Peneliti (1)    

a.  Nama Lengkap : ………………………………………………………………  

b.  NIP/NIDN : ………………………………………………………………  

c.  Perguruan Tinggi : ………………………………………………………………  

Anggota Peneliti (2)    

a.  Nama Lengkap : ………………………………………………………………  

b.  NIP/NIDN : ………………………………………………………………  

c.  Perguruan Tinggi : ………………………………………………………………  

Lama Penelitian                  : ........... 

Biaya Penelitian yang diusulkan: Rp. ……………. 

Jumlah Mahasiswa yang dilibatkan:   

 

 

Mengetahui, 

 

 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

   

Dekan/Direktur PPs   Ketua Peneliti,  

 

Tanda tangan  Tanda tangan  

 

 

 

(Nama Lengkap)  (Nama Lengkap)  

NIP  NIP  
 

Menyetujui, 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Universitas Negeri Makassar 
 

 

Tanda tangan 

 

Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T. 

NIP. 19611016 198803 1 006 
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Lampiran 3.  Format Halaman Pengesahan Usulan Proposal Penelitian PNBP 

Pusat/Majelis Guru Besar 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Judul Penelitian: ……………………………………………………………… 
  
Ketua Peneliti:    

a.  Nama Lengkap : ………………………………………………………………  

b.  NIP/NIDN : ………………………………………………………………  

c.  Jabatan Fungsional : ………………………………………………………………  

d.  Program Studi : ………………………………………………………………  

e.  Nomor HP : ………………………………………………………………  

f.   Alamat surel (e-mail) : ………………………………………………………………  

Anggota Peneliti (1)    

a.  Nama Lengkap : ………………………………………………………………  

b.  NIP/NIDN : ………………………………………………………………  

c.  Perguruan Tinggi : ………………………………………………………………  

Anggota Peneliti (2)    

a.  Nama Lengkap : ………………………………………………………………  

b.  NIP/NIDN : ………………………………………………………………  

c.  Perguruan Tinggi : ………………………………………………………………  

Lama Penelitian                  : ........... 

Biaya Penelitian yang diusulkan: Rp. ……………. 

Jumlah Mahasiswa yang dilibatkan:   

 

 

Mengetahui, 

 

 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

   

Ketua LP2M 

Universitas Negeri Makassar 
 Ketua Peneliti,  

 

Tanda tangan  Tanda tangan  

 

 

 

Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T. (Nama Lengkap)  

NIP. 19611016 198803 1 006 
 

   NIP 
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Lampiran 4. Format Halaman Sampul Laporan Akhir Penelitian PNBP (Warna 

Sampul Coklat Tua) 

LAPORAN AKHIR PENELITIAN  

PNBP ……………… * 

 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN................... 

 

Ketua/Anggota Tim  

(Nama lengkap dan NIDN) 

 

Dibiayai oleh: 

DIPA Universitas Negeri Makassar Nomor ..................., tanggal.............. 

Sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri MakassarNomor : .........................., 

tanggal ......................... 

 
 

 

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 

Bulan dan Tahun 

 

Keterangan:   

* Tulis Penelitian  PNBP Fakultas..../ PPs/ Pusat  
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Lampiran 5. Format Halaman Pengesahan Laporan Akhir Penelitian PNBP Fakultas 

           HALAMAN PENGESAHAN 

Judul Penelitian: ……………………………………………………………… 

Ketua Peneliti:    

a.  Nama Lengkap : ………………………………………………………………  

b.  NIP/NIDN : ………………………………………………………………  

c.  Jabatan Fungsional : ………………………………………………………………  

d.  Program Studi : ………………………………………………………………  

e.  Nomor HP : ………………………………………………………………  

f.   Alamat surel (e-mail) : ………………………………………………………………  

Anggota Peneliti (1)    

a.  Nama Lengkap : ………………………………………………………………  

b.  NIP/NIDN : ………………………………………………………………  

c.  Perguruan Tinggi : ………………………………………………………………  

Anggota Peneliti (2)    

a.  Nama Lengkap : ………………………………………………………………  

b.  NIP/NIDN : ………………………………………………………………  

c.  Perguruan Tinggi : ………………………………………………………………  

Lama Penelitian                  : ........... 

Biaya Penelitian yang diusulkan: Rp. ……………. 

Biaya Penelitian yang disetujui  : Rp. ……………. 

Jumlah Mahasiswa yang Dilibatkan:   

 

 

Mengetahui, 

 

 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

   

Dekan/Direktur PPs   Ketua Peneliti,  

 

Tanda tangan  Tanda tangan  

 

 

(Nama Lengkap)  (Nama Lengkap)  

NIP  NIP  
 

Menyetujui, 

Ketua LP2M 

Universitas Negeri Makassar 
 

 

Tanda tangan 

 

Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T. 

NIP. 19611016 198803 1 006 
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Lampiran 6. Format Halaman Pengesahan Laporan Akhir Penelitian PNBP 

Pusat/Majelis Guru Besar 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

  

Judul Penelitian: ……………………………………………………………… 

Ketua Peneliti:    

a.  Nama Lengkap : ………………………………………………………………  

b.  NIP/NIDN : ………………………………………………………………  

c.  Jabatan Fungsional : ………………………………………………………………  

d.  Program Studi : ………………………………………………………………  

e.  Nomor HP : ………………………………………………………………  

f.   Alamat surel (e-mail) : ………………………………………………………………  

Anggota Peneliti (1)    

a.  Nama Lengkap : ………………………………………………………………  

b.  NIP/NIDN : ………………………………………………………………  

c.  Perguruan Tinggi : ………………………………………………………………  

Anggota Peneliti (2)    

a.  Nama Lengkap : ………………………………………………………………  

b.  NIP/NIDN : ………………………………………………………………  

c.  Perguruan Tinggi : ………………………………………………………………  

Lama Penelitian                  : ........... 

Biaya Penelitian yang diusulkan: Rp. ……………. 

Biaya Penelitian yang disetujui  : Rp. ……………. 

Jumlah Mahasiswa yang Dilibatkan:   

 

 

Mengetahui, 

 

 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

   

Ketua LP2M 

Universitas Negeri Makassar 
 Ketua Peneliti,  

 

Tanda tangan  Tanda tangan  

 

 

Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T. (Nama Lengkap)  

NIP. 19611016 198803 1 006 NIP  
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Lampiran 7. Format Jadwal Penelitian 

No Jenis Kegiatan 

Bulan ke-I Bulan ke-II Bulan ke-III 

Bulan 

ke-n 

Minggu ke Minggu ke Minggu ke 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Kegiatan 1              

2 Kegiatan 2              

3 ......              

4 ......              

5 Kegiatan ke-n              
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Lampiran 8. Format Catatan Harian/Logbook 

i. Nama Kegiatan 

Tanggal  

Catatan  

 

Hasil  

 

ii. Nama Kegiatan 

Tanggal  

Catatan  

 

 

Hasil  

 

iii. dan seterusnya 

Tanggal  

Catatan  

 

 

 

 

Hasil  

 

*Logbook harus dilengkapi dengan rincian penggunaan anggaran penelitian 
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Lampiran 9. Contoh Format Justifikasi Anggaran Penelitian 

1. Peralatan Penunjang 

No Uraian Jumlah Satuan 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total (Rp) 

1.      

2.      

Jumlah  

 

2. Bahan Habis pakai 

1.       

2.      

Jumlah  

 

3. Transportasi  

1.      

2.      

3.      

JUMLAH  

 

4. Lain-Lain (Publikasi, Konsumsi, dll) 

1.      

2.      

JUMLAH  

 

5. Rekapitulasi Anggaran Penelitian 

No. Jenis Total  (Rp) 

1.   

2.   

3.   

4.   

Total (Rp)  

Terhitung: 
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Lampiran 10. Susunan Organisasi Tim dan Pembagian Tugas 

 

No Nama/NIDN Prog. 

Studi 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

Uraian 

Tugas 

1.      

2.      

3.      
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Lampiran 11. Format Biodata Tim Peneliti/Pelaksana 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar)   

2 Jenis Kelamin   

3 Jabatan Fungsional   

4  NIP/NIK/Identitas lainnya   

5  NIDN   

6  Tempat dan Tanggal Lahir   

7  E-mail   

9  Nomor Telepon/HP   

10  Alamat Kantor   

11  Nomor Telepon/Faks   

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 
   

Bidang Ilmu     

Tahun Masuk-Lulus     

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi  

   

Nama 
Pembimbing/Promotor  

   

 

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir  

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1.  
 

 
  

2.  
 

 
  

3.  
 

  

4.     

5.     

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 
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1.     

2.     

3.     

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/ 

Nomor/Tahun 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama Pertemuan Ilmiah / 

Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1.    

2    

3    

4.    

 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1.     

2.     

 

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1.     

2.     
 

 

 

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 

5 Tahun Terakhir 

No. 

Judul/Tema/Jenis 

Rekayasa Sosial Lainnya 

yang Telah Diterapkan 

Tahun 
Tempat 

Penerapan 
Respon Masyarakat 

1.     

2.     
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J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 

institusi lainnya) 

No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1.    

2.    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian PNBP. 

 

Kota, Tanggal 

Pengusul,  

 

Tanda tangan 

(Nama Pengusul) 
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Lampiran 12.  Format Penilaian Proposal dan Laporan Hasil Penelitian 

LEMBAR PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN 
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LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 


