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KATA PENGANTAR 

 
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 

hidayah-Nya, Panduan ini dapat terwujud. Mengingat persoalan yang dihadapi bangsa saat 

ini, Perguruan Tinggi senantiasa dituntut untuk terus menerus mengembangkan 

kemampuannya agar dapat menghasilkan invensi dan inovasi  yang bermanfaat bagi 

penyelesaian berbagai kebutuhan masyarakat berkaitan dengan IPTEKS yang efektif, efisien, 

mudah, dan murah dengan kualitas yang lebih baik.  

Kebijakan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan untuk 

menstimulasi kegiatan penelitian dan pengembangan pada Perguruan Tinggi dan Lembaga 

Litbang adalah dengan mengupayakan ditetapkannya (i) Standar Biaya Keluaran (SBK) Sub 

Keluaran Penelitian dan Honorarium Kegiatan Penelitian, (ii) Tingkat Kesiapaterapan 

Teknologi (TKT), (iii) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), (iv) peningkatan Angka Kredit 

Pengambdian kepada Masyarakat dan Renstra Pengabdian Masyarakat serta Penilaian 

Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat, dan (v) Hak Kekayaan Intelektal (HKI), Jurnal 

Ilmiah dan Indonesian Research Citation Index (IRCI).   

Universitas Negeri Semarang dalam program Research Excellence mendanai Hibah 

Pengembangan Keilmuan Universitas Negeri Semarang yang difokuskan bagi penguatan 

penelitian terinstitusi (kegiatan penelitian berbasis kelembagaan dan Penguatan keilmuan) 

yang ditawarkan kepada para peneliti di Universitas Negeri Semarang di bawah koordinasi 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Negeri Semarang (LP2M 

Unnes).  

Buku panduan ini dibuat untuk memandu jalannya Skema Penelitian tersebut 

sehingga dapat berjalan secara efektif dan efesien serta menghasilkan output yang sesuai 

kebijakan Rektor dan standar penelitian. Kami menyadari bahwa panduan ini masih banyak 

kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. 

Semoga bermanfaat dan menghasilkan gagasan produktif dan inovatif yang berguna bagi 

peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

                                                                                         September  2017 

                                                                                         Ketua LP2M 

 

                                                                                         Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd 

 

 

 

 



I. Pendahuluan 

Jumlah penelitian di Universitas Negeri Semarang setiap tahun semakin meningkat. Namun 

penelitian yang telah dikerjakan oleh para peneliti masih bersifat parsial sehingga dibutuhkan 

upaya untuk memadukan, agar penyelesaian masalah strategis yang bersifat regional maupun 

nasional menjadi lebih fokus dapat diselesaikan melalui riset yang terintegrasi. Dengan 

demikian diharapkan hasil yang diperoleh menjadi lebih komprehensif, dengan penggunaan 

sumberdaya manusia, waktu maupun sumberdana dana menjadi lebih efisien. Terkait dengan 

hal tersebut, Universitas Negeri Semarang dalam program Research Excellence mendanai 

Hibah Pengembangan Keilmuan Universitas Negeri Semarang yang difokuskan bagi 

penguatan penelitian terinstitusi (kegiatan penelitian berbasis kelembagaan) yang ditawarkan 

kepada para peneliti di Universitas Negeri Semarang di bawah koordinasi Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Negeri Semarang (LP2M Unnes).  

Penelitian Hibah Pengembangan Keilmuan (HPK) adalah penelitian mono tahun yang 

mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam Renstra LP2M Unnes. 

Penelitian ini harus terarah dan bersifat top-down dengan dukungan dana, sarana dan 

prasarana penelitian dari perguruan tinggi serta stakeholders yang memiliki kepentingan 

secara langsung maupun tidak langsung.  

Program Hibah Pengembangan Keilmuan Universitas Negeri Semarang ini memiliki 

penekanan pada tujuh aspek, sebagai berikut: (1) Program penelitian ini merupakan penelitian 

yang terintegrasi yang akan menjawab permasalahan dari isu tertentu yang telah ditetapkan 

bersama; (2) Program penelitian yang dapat diusulkan harus bersifat strategis, sangat 

bermanfaat dan berskala nasional; (3) Tema harus  mengacu pada bidang unggulan yang telah 

ditetapkan dalam Renstra LP2M Unnes. (5) Penelitian harus bersifat pengembangan yang 

berorientasi pada penelitian terapan, bukan penelitian awal; (6) Penelitian harus memiliki 

peta jalan (roadmap) yang jelas; dan (7) Tim peneliti harus memiliki rekam jejak (track 

record) yang memadai dalam lima tahun terakhir pada topik penelitian yang diusulkan. 

II. Tujuan 

Program Hibah Pengembangan Keilmuan  Universitas Negeri Semarang ini bertujuan untuk: 

a. Memfasilitasi dukungan dana riset bagi pengusul untuk melakukan penelitian yang 

dapat menyelesaikan masalah bangsa yang relevan, bersifat strategis, sangat 

bermanfaat dan berskala nasional; 



b. Memfasilitasi penguatan penelitian terinstitusi (kegiatan penelitian berbasis 

kelembagaan, bukan penelitian individu), yaitu terwujudnya pusat penelitian unggulan 

(research center of excellence) di Universitas Negeri Semarang. 

c. Mengembangkan kegiatan penelitian yang berorientasi kepada kebutuhan pengguna 

(user oriented) dan tuntutan pasar (market driven) 

d. Menguatkan kemampuan dalam membangun dan membentuk peta jalan yang terarah 

untuk pembangunan bangsa; dan 

e. Ikut mendorong pengembangan industri nasional yang berkarakter bangsa melalui 

upaya pemanfaatan temuan/inovasi penelitian nasional dan kearifan lokal, peningkatan 

peran bangsa sebagai pengelola industri nasional serta formulasi kebijakan yang 

mendukung kesejahteraan bangsa. 

III. Bidang Kajian 

Arah kebijkan penelitian di UNNES tercermin dalam Renstra LP2M UNNES 2015-2019 

yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan. Mulai tahun 2015, arah kebijakan 

penelitian menggunakan pedoman Renstra LP2M UNNES 2015-2019. Berdasarkan Renstra 

LP2M tersebut penelitian unggulan UNNES diarahkan pada 5 (lima) bidang penelitian 

sebagai berikut. 

a. Inovasi pendidikan berkualitas dan berkarakter, upaya peningkatan kualitas 

pendidikan melalui pengembangan kurikulum, model-model pembelajaran, media, 

bahan ajar yang inovatif, bermuatan pendidikan karakter dan berbasis konservasi, 

serta kajian kebijakan di bidang pendidikan untuk semua jenjang pendidikan, 

b. Konservasi, upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan berbasis manajemen dan 

rekayasa lingkungan, melalui kebijakan dan pengembangan konservasi, pendidikan 

konservasi, keanekaragaman hayati, paperless, pengelolaan pencemaran, konservasi 

energi dan energi terbarukan, serta arsitektur dan transportasi hijau. 

c. Bidang sains dan teknologi, adalah pengembangan ilmu dan penerapannya berbasis 

sumberdaya lokal dengan proses ramah lingkungan 

d. Seni budaya dan soial humaniora, adalah kajian pelestarian dan pengembangan seni 

budaya tradisional luhur yang ada di Jawa Tengah khususnya, masalah-masalah 

sosial, dan hukum. 

e. Sumber daya dan peningkatan kualitas hidup, adalah kajian pengembangan 

sumberdaya manusia, ketahanan pangan, ekonomi, kesehatan dan olahraga, gender, 



kesehatan, perlindungan ibu dan anak, kependudukan, dalam upaya peningkatan 

kualitas hidup. 

Adapun tema sesuai dengan kepakaran masing-masing atau menyesuaikan dengan 

renstra UNNES. 

Untuk mencapai indikator sasaran yang harus dicapai pada tahun 2019. Alternatif 

topik-topik penelitian dan keterkaitan topik-topik penelitian dengan 5 bidang penelitian 

unggulan universitas disajikan pada Gambar 1 sampai 5. 

 

 



Gambar 1. Topik-topik bidang inovasi pendidikan berkualitas dan berkarakter



Gambar 2. Topik-topik bidang konservasi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Topik-topik dibidang sains dan teknologi 



 

Gambar 4. Topik-topik dibidang seni budaya dan sosial humaniora 



 

Gambar 5. Topik-topik di bidang sumberdaya dan peningkatan kualitas kehidupan 



Tema penelitian dapat juga mengikuti panduan penelitian ristekdikti buku XI. Adapun tema 

penelitian berdasarkan panduan penelitian ristekdikti buku XI antara lain; 

a. Bidang fokus Pangan-Pertanian 

b. Bidang fokus Energi-EBT 

c. Bidang fokus Kesehatan-Obat 

d. Bidang fokus Transportasi 

e. Bidang fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

f. Bidang fokus Hamkam 

g. Bidang fokus Material Maju 

h. Bidang fokus Kemaritiman 

i. Bidang fokus Kebencanaan 

j. Bidang fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri 

k. Bidang fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Luar Negeri 

l. Bidang fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam 

Negeri (Kecil) 

m. Bidang fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam 

Negeri (Menengah) 

n. Bidang fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam 

Negeri (Besar) 

o. Bidang fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar 

Negeri 

 

IV. Luaran Penelitian 

Luaran wajib penelitian ini adalah publikasi satu artikel ilmiah  dalam jurnal internasional 

bereputasi dan satu buku sesuai dengan bidang kompetensi yang diterbitkan di akhir 

pelaksanaan penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan 

berupa HKI (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain 

produk industri, Indikasi geografis, Perlindungan varietas tanaman, atau Perlindungan 

topografi sirkuit terpadu) dengan TKT 4-6. Luaran tambahan HPK juga dapat berupa proses 

produk iptek-sosbud berupa metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan atau model 

yang bersifat strategis dan berskala nasional, teknologi tepat guna yang langsung dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat (disertai pedoman penerapannya). 



V. Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Hibah Pengembangan Keilmuan  

Universitas Negeri Semarang adalah: 

a. Pengusul adalah dosen tetap di Universitas Negeri Semarang yang memiliki NIDN; 

b. Tim peneliti berjumlah 3–4 orang, ketua tim peneliti berpendidikan S-3 (doktor) 

dengan jabatan Guru Besar; salah satu anggota peneliti berpendidikan S-3 (doktor) 

atau S-2 dengan jabatan Lektor; 

c. Penelitian harus mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam Renstra 

LP2M Unnes. 

d. Tim peneliti harus mempunyai rekam jejak memadai dalam bidang yang akan diteliti; 

e. Pembiayaan penelitian mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan kepada PMK 

yang berlaku; 

f. Penelitian HPK Unnes bersifat mono tahun dengan dana sebesar maksimal Rp 

150.000.000,- ( tergantung kualaitas penelitian).   

g. Laporan penelitian dan luaran wajib harus dihasilkan dengan dana sebesar kurang 

lebih 60 %, luaran wajib buku 10% dan luaran wajib jurnal internasional terindeks 

30%. Dan luaran tambahan yang lain diatur seperti dalam SBK 2017 . Luaran wajib 

artikel jurnal internasional terindeks diberi tambahan waktu 1 tahun. 

h. Pelaksanaan penelitian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi dalam 

bentuk logbook, meliputi tanggal, kegiatan, dan hasil yang diperoleh; 

i. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran 

maksimum 5 MB. 

VI. Sistematika Usulan Penelitian 

Usulan Penelitiah Hibah Pengembangan Keilmuan (HPK) maksimum berjumlah 20 

halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis 

menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan 

satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran A) 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran B). 

DAFTAR ISI 

RINGKASAN (maksimum satu halaman) 

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang 



akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara 

cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan yang sejalan dengan renstra 

penelitian PT. 

BAB 1. PENDAHULUAN 

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

(keutamaan) penelitian. Dalam bab ini, secara singkat uraikan bagaimana riset yang 

diusulkan mendukung capaian renstra dan peta jalan penelitian perguruan tinggi, khususnya 

peta jalan dan luaran penelitian bidang unggulan untuk penelitian dasar. Pada bab ini juga 

dijelaskan temuan dan luaran inovasi apa yang ditargetkan serta kontribusinya pada 

pengembangan keilmuan perguruan tinggi.  

BAB 2. RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI 

Dalam bab ini, uraikan dan ulas renstra penelitian perguruan tinggi, khususnya peta jalan 

penelitian bidang unggulan, luaran penelitian yang terkait dengan penelitian yang diusulkan, 

dan bagaimana sinergi antar kelompok penelitian dibangun guna menghasilkan inovasi yang 

ditargetkan. Jelaskan pula pentingnya riset yang diusulkan dalam mendukung capaian renstra 

penelitian LP2M Unnes. 

BAB 3. TINJAUAN PUSTAKA 

Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, peta jalan penelitian pengusul yang 

mengacu kepada renstra penelitian atau bidang unggulan perguruan tinggi sebagai acuan 

primer serta hasil penelitian yang mutakhir dan relevan dengan mengutamakan hasil 

penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan 

hasil yang sudah dicapai oleh pengusul. 

BAB 4. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang 

akan dilaksanakan sesuai dengan peta jalan penelitian perguruan tinggi. Dianjurkan agar 

dalam bagan alir dikaitkan dengan capaian/luaran peneliti yang dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk melanjutkan kegiatan penelitian yang akan diusulkan dan yang akan 

dikerjakan selama periode penelitian. Metode harus memuat secara utuh tahapan penelitian 

dengan jelas, luaran, dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan. Uraian metode, 

jadwal, dan anggaran perlu dibuat sesuai dengan masa penelitian mono tahun yang diusulkan. 



BAB 5. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

5.1 Anggaran Biaya 

Anggaran penelitian mengacu pada PMK tentang SBK Sub Keluaran Penelitian yang 

berlaku. Rincian biaya dalam proposal harus memuat SBK penelitian (biaya ini sudah 

termasuk biaya pencapaian luaran wajib) dan biaya luaran tambahan yang akan dicapai  

5.2 Jadwal Penelitian 

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

penelitian yang diajukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka 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 Daftar Pustaka. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran C). 

Lampiran 2. Dukungan sarana dan prasarana penelitian yang menjelaskan fasilitas menunjang 

penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian ini dan ketersediannya di 

perguruan tinggi pengusul. Apabila tidak tersedia, jelaskan bagaimana cara mengatasinya. 

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

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

Lampiran 5. Biodata ketua dan anggota tim pengusul. 

Lampiran 6. Surat pernyataan ketua peneliti (Lampiran E). 

 

VII. Sumber Dana Penelitian 

Sumber dana HPK dapat berasal dari: 

a. Internal perguruan tinggi; dan 

b. Kerja sama penelitian dengan industri, atau lembaga pemerintah/swasta dari dalam 

dan/atau luar negeri. 

VIII. Seleksi Proposal 

Proposal HPK diseleksi dengan tahapan sebagai berikut: setelah para peneliti mensubmit 

proposal di Sistem Informasi Penelitiahan dan Pengabdian (SIPP), penilaian proposal secara 

daring dilakukan oleh para reviewer yang telah ditunjuk. Proposal yang telah dievaluasi oleh 

para reviewer selanjutnya diajukan untuk ditentukan pemenang  hibah oleh Tim Penilai 



Pemenangan hibah yang diketua Ka.LP2M dengan anggota Sek.LP2M dan tim reviewer. 

Sebagai tahap akhir, judul proposal riset yang dinyatakan lolos untuk didanai diajukan 

kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan melalui SK Rektor. 

VIX. Pelaksanaan dan Pelaporan 

Pelaksanaan Penelitian Hibah Riset Pengembangan Keilmuan Universitas Negeri 

Semarang akan dimonitoring dan dievaluasi oleh reviewer internal. Hasil monitoring dan 

evaluasi (monev) internal atas laporan kemajuan ini kemudian dilaporkan oleh para reviewer 

masing- masing melalui SIPP. Ka.LP2M dibantu Sek.LP2M selanjutanya mengkoordinasi 

evaluasi pelaksanaan monev secara menyeluruh dengan tim reviewer. 

 Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal 

berikut: 

a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian 

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

penandatanganan perjanjian penelitian secara daring di SIPP. 

b. menyiapkan bahan monev untuk penilai internal dan LP/LPPM dengan mengunggah 

laporan kemajuan yang telah disahkan oleh lembaga penelitian dalam format pdf dengan 

ukuran file maksimum 5 MB melalui SIPP . 

d. mengunggah Laporan Akhir Tahun yang telah disahkan oleh lembaga penelitian dalam 

format pdf dengan ukuran file maksimum 5 MB melalui SIPP. 

f. mengompilasi luaran penelitian sesuai dengan formulir pada Lampiran M pada akhir 

pelaksanaan penelitian melalui SIPP termasuk bukti luaran penelitian yang dihasilkan 

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

sosial, bahan ajar, dan lain-lain); 

g. mengunggah dokumen seminar hasil berupa artikel, poster, dan profil penelitian dengan 

ukuran file masing-masing maksimum 5 MB ke SIPP. 

h. mengikuti seminar hasil penelitian setelah penelitian selesai sesuai dengan rencana.  

 

 

 

 

 



LAMPIRAN LAMPIRAN 

Lampiran A Halaman Sampul 

 

 

USULAN 

PENELITIAN HIBAH PENGEMBANGAN KEILMUAN 

 

 

Logo Unnes 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

TIM PENGUSUL 

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

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Bulan dan Tahun 

 
Keterangan: * Tulis bidang fokus mengacu renstra penelitian LPPM Unnes pada Lampran C 

                ** Warna sampul ...... 

 

 

Bidang Kajian:  



LAMPIRAN B :Format Halaman Hibah Pengembangan Keilmuan 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

PENELITIAN HIBAH PENGEMBANGAN KEILMUAN 

 

Judul Penelitian   : 
Nama Rumpun Ilmu   : 
Bidang Kajian    : 
Ketua Peneliti    : 

a. Nama Lengkap    : 
b. NIDN     : 
c. Jabatan Fungsional  : 
d. Program Studi   : 
e. Nomor HP    : 
f. Alamat surel (e-mail)    : 

Anggota Peneliti (1) 
a. Nama Lengkap    : 
b. NIDN     : 
c. Perguruan Tinggi     : 

Anggota Peneliti (2) 
a. Nama Lengkap    : 
b. NIDN    : 
c. Perguruan Tinggi   : 

Anggota Peneliti (ke n ) 
a. Nama Lengkap    : 
b. NIDN     : 
c. Perguruan Tinggi   : 

Lama Penelitian Keseluruhan  : (bulan) 
Biaya Penelitian Keseluruhan  : Rp. 
Biaya Tahun Berjalan : 

a. dana internal PT   : Rp. 
b. dana institusi lain     : Rp. 
c. inkind sebutkan    : 
 

                       Kota, tanggal-bulan-tahun 
Mengetahui, 
Dekan/Ketua        Ketua Peneliti, 
 
Nama Lengkap       Nama Lengkap 
NIP         NIP 
 
         

Menyetujui, 
Ketua LP2M UNNES 
 
Nama Lengkap 
NIP 



Lampiran C: Format Justifikasi Anggaran 

 

 

HONORARIUM 

Honor  Honor/jam (Rp.) Waktu 

(jam/minggu) 

Minggu Honor per tahun  

(Rp.) 

Pelaksana 1     

Pelaksana 2     

Pelaksana n     

Subtotal  

PEMBELIAAN  BARANG HABIS PAKAI 

Mateial  Justifikasi 

Pembeliana 

Kuantitas Harga Satuan 

(Rp.) 

Harga Peralatan 

Penunjang per 

tahun (Rp.) 

Bahan hasis 

pakai 1 

    

Bahan hasis 

pakai 2 

    

Bahan hasis 

pakai n 

    

Subtotal (Rp.)  

PERJALANAN 

Perjalanan Justifikasi 

Perjalanan 

Kuantitas Harga Satuan Biaya 

perjalanan per 

tahun 

Perjalanan 1     

Perjalanan 2     

Perjalanan n     

Subtotal (Rp.)  

Sewa 

Sewa 1 Justifikasi Sewa Kuantitas Harga Satuan Biaya Sewa per 

tahun 

Sewa 2     

Sewa n     

Subtotal (Rp.)  

TOTAL ANGGARAN YAANG DIPERLUKAN SELURUHNYA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN D. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas. 

 

No Nama Instasi Bidang Ilmu 

Alokasi 

waktu 

(jam/minggu) 

Rincian Tugas 

1      

2      

n      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAAN E. Surat pernyataan ketua peneliti. 

KOP PERGURUAN TINGGI 

 
SURAT PERNYATAAN KETUA 

PENGUSUL 

Yang bertanda tangan di 

bawah ini: 

Nama    : ………………………….. 

NIDN    : ………………………….. 

Pangkat / Golongan  : ………………………….. 

Jabatan Fungsional   : ………………………….. 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

yang diusulkan dalam skema …..(tulis skema penelitian/pengabdian)…… untuk 

tahun anggaran ................ bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh 

lembaga/sumber dana lain. 

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 

maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas 

Negara. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-

benarnya. 

 

 Kota, tanggal-bulan-ta 

Mmengetahui        Yang menyatakan, 

 

Ketua Lembaga Penelitian/Pengabdian*, 

Meterai Rp6000 

 

Cap dan tanda tangan Tanda tangan 

 

(Nama Lengkap)       (Nama Lengkap) 

NIP/NIK        NIP/NIK 

 

 



AGENDA/JADWAL KEGIATAN 

 

NO AGENDA/KEGIATAN JADWAL 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

Penerimaan Proposal on-line 

 

Seleksi Proposal secara Daring 

 

Penentuan Pemenang 

 

Penandatanganan Kontrak/Penugasan 

 

Pelaksanaan Penelitian 

 

Monitoring dan Evaluasi 

 

Laporan Final 

 

Seminar Hasil 

 

31 Desember 2017 

(deadline) 

2-15 Januari 2018 

 

Akhir Januari 2018 

 

Februari-Maret 2018 

 

Maret-Oktober 2018 

 

Agustus 2018 

 

10 Oktober 2018 

(deadline) 

Nopember 2018 

 


