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UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 
 

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  

NOMOR 345 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

PANDUAN PENELITIAN KOMPETITIF  
BAGI DOSEN, LABORAN, PUSTAKAWAN DAN  

TENAGA FUNGSIONAL LAINNYA MELALUI PENDANAAN BOPTN DIKTIS  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
TAHUN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan penelitian yang bermutu dan 

bermanfaat serta tertib administrasi penelitian kompetitif bagi 

dosen, laboran, pustakawan, dan tenaga fungsional lainnya 
melalui pendanaan BOPTN DIKTIS Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang Tahun 2018, perlu dibuat panduan 
penelitian kompetitif dimaksud; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas 
Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Panduan Penelitian 
Kompetitif bagi Dosen, Laboran, Pustakawan dan Tenaga 

Fungsional Lainnya melalui Pendanaan BOPTN DIKTIS 
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018;  

 

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi;   
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen; 

4. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi;  

5. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;  
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi; 
 

9. Peraturan... 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
NOMOR 345 TAHUN 2017 

TENTANG PANDUAN PENELITIAN KOMPETITIF BAGI 
DOSEN, LABORAN, PUSTAKAWAN DAN TENAGA 
FUNGSIONAL LAINNYA MELALUI PENDANAAN BOPTN 

DIKTIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO 
SEMARANG TAHUN 2018 

 

A. GAMBARAN UMUM  

Penelitian Kompetitif bagi Dosen, Laboran, Pustakawan, dan Tenaga 
Fungsional Lainnya melalui Pendanaan Bantuan Operasional Perguruan 

Tinggi Negeri (BOPTN) adalah penelitian yang didanai oleh Universitas Islam 
Negeri (UIN) Walisongo Semarang secara kompetitif dan selektif oleh 

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) Kementerian Agama RI melalui 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN 
Walisongo Semarang. Penelitian ini diharapkan menghasilkan penelitian yang 

bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma 
Perguruan Tinggi UIN Walisongo Semarang. Pendanaan ini merupakan bentuk 

dukungan institusional dan finansial DIKTIS Kemenag RI dan UIN Walisongo 
Semarang terhadap peningkatan dan penjaminan mutu proses dan hasil 
penelitian dosen, laboran, pustakawan, dan tenaga fungsional lainnya, baik 

di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta 
mengokohkan kearifan lokal (local wisdom) yang bermanfaat dalam 

menciptakan kehidupan yang berkeadaban, berkeadilan dan berkesetaraan. 
 

B. ARAH PENELITIAN UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2018 

Penelitian Kompetitif BOPTN UIN Walisongo Semarang Tahun 2018 ini 
diharapkan menghasilkan penelitian-penelitian dengan arah dan kualifikasi 
sebagai berikut:  

1. Memperkuat dan mengimplementasikan Visi UIN Walisongo Semarang 
sebagai Universitas Islam Riset Terdepan Pada Tahun 2038. 

2. Memperkuat paradigma keilmuan UIN Walisongo Semarang, yakni 
kesatuan ilmu pengetahuan (unity of sciences / wahdatul ulum) untuk 
kemanusiaan dan peradaban, dengan strategi humanisasi ilmu-ilmu 

keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi kearifan lokal.  
3. Mengembangkan kajian kritis, inovatif, dan transformatif dalam khazanah 

ilmu-ilmu keislaman, sains-teknologi, sosial-humaniora, dan seni.  
4. Memberikan kontribusi keilmuan (contribution of knowledge) yang berarti 

dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan maupun pemecahan 

masalah-masalah di tengah masyarakat.  
5. Mengembangkan kebijakan yang efektif dan inovatif untuk arah kemajuan 

institusi UIN Walisongo Semarang, negara, dan masyarakat global. 
6. Menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pengajaran serta 

pengabdian kepada masyarakat secara terukur, terarah, dan terpadu. 

7. Menghasilkan karya ilmiah yang mampu diterbitkan pada jurnal nasional 
terakeditasi dan jurnal internasional bereputasi, maupun penerbit 

internasional bereputasi untuk meningkatkan rekognisi global UIN 
Walisongo Semarang. 

8. Menghasilkan karya yang mampu mendapatkan Kak Kekayaan Intelektual 

(HAKI).  

 
 

C. KATEGORI... 
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C. KATEGORI PENELITIAN 

Penelitian Kompetitif BOPTN UIN Walisongo Semarang Tahun 2018 meliputi 
beberapa kategori penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian Pembinaan / Kapasitas Pemula 

- Penelitian ini diarahkan untuk pengembangan ilmu bagi kepentingan 
akademik dosen yang bersangkutan, laboran/pustakawan/tenaga 
fungsional lainnya pada program studi yang bersangkutan. 

- Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menyediakan jumlah penelitian 
minimal standar untuk akreditasi Program Studi (Prodi) di lingkungan 
UIN Walisongo Semarang.  

- Penelitian ini diajukan dan dilaksanakan oleh satu orang dosen dengan 

jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau jabatan fungsional lain 
bagi laboran/pustakawan/tenaga fungsional lainnya. 

2. Penelitian Pembinaan / Kapasitas Pengembangan Program Studi 

- Penelitian ini diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni dan penyelesaian berbagai masalah yang terkait 
dengan keilmuan program studi dosen yang bersangkutan, 

laboran/pustakawan/tenaga fungsional lainnya pada program studi 
yang bersangkutan. 

- Penelitian ini diajukan dan dilaksanakan oleh satu orang dosen dengan 

jabatan minimal Lektor atau atau jabatan fungsional lain bagi 
laboran/pustakawan/tenaga fungsional lainnya. 

3. Penelitian Dasar Interdisipliner 

- Penelitian ini diarahkan untuk pengembangan keilmuan dasar lintas 
bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. 

- Penelitian ini diajukan dan dilaksanakan secara kolektif oleh kelompok 
dosen dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 4 (empat) 

orang dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala untuk Ketua 
Peneliti dan Lektor untuk Anggota Peneliti, dengan salah satu anggota 
peneliti adalah 1 (satu) orang mahasiswa program sarjana maupun 

pascasarjana yang telah lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian atau 
telah mengikuti Workshop Metodologi Penelitian. 

4. Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan 

- Penelitian ini diarahkan untuk pengembangan keilmuan dasar 
integrasi ilmu yang terdiri dari lintas program studi dengan pendekatan 
kesatuan ilmu (unity of sciences), yakni humanisasi ilmu-ilmu 

keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi kearifan 
lokal (local wisdom).  

- Penelitian ini diajukan dan dilaksanakan secara kolektif oleh kelompok 
dosen dengan jumlah minimal 2 (dua) orang dosen maksimal 4 (empat) 
orang dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala untuk 

Ketua Peneliti dan Lektor untuk Anggota Peneliti. 

- Kelompok peneliti yang mengajukan harus mencerminkan lintas 
disiplin ilmu dan pendekatan kesatuan ilmu (unity of sciences), 

sehingga anggota peneliti harus terdiri dari dosen dari disiplin ilmu-
ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern. 

 

 

5. Penelitian... 
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5. Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi 

- Penelitian ini merupakan penelitian terapan (applied research) dari 
suatu pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang 
bermanfaat bagi penyelesaian masalah di tengah masyarakat untuk 

kemanusiaan dan peradaban. 

- Penelitian ini juga dapat berupa penelitian yang memberikan proyeksi 
pengembangan kelembagaan perguruan tinggi serta dapat memberikan 
kontribusi keilmuan pada perguruan tinggi. 

- Penelitian ini diajukan dan dilaksanakan secara kolektif oleh kelompok 
dosen dengan jumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) 
orang dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala untuk 

Ketua Peneliti dan Lektor untuk Anggota Peneliti. 

6. Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional 

- Penelitian ini merupakan penelitian terapan (applied research) dari 

suatu pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terkait 
pengembangan strategis nasional di bidang keagamaan maupun 
bidang lain yang relevan dengan disiplin ilmu peneliti. 

- Penelitian ini diajukan dan dilaksanakan secara kolektif oleh kelompok 
dosen dengan jumlah minimal 2 (dua) orang dosen dan maksimal 4 
(empat) orang dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala 

untuk Ketua Peneliti dan Lektor untuk Anggota Peneliti. 

7. Post Doctoral Research untuk Publikasi Internasional (Penelitian 

Terapan dan Pengembangan Global / Internasional) 

- Penelitian ini merupakan penelitian yang diarahkan untuk penelitian 
post-doctoral bagi pengembangan keilmuan secara global oleh para 
doktor di UIN Walisongo Semarang yang di lakukan di luar negeri (Non 

ASEAN). 

- Penelitian ini diajukan dan dilaksanakan secara individual oleh 1 (satu) 
orang dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dengan 

kualifikasi pendidikan Doktor (S.3). 

- Pengusul harus melibatkan konsultan dengan kualifikasi pendidikan 
Doktor (S.3) dan kualifikasi akademik Profesor (Guru Besar) dari 
universitas 500 terbaik dunia (versi QS World Ranking 2017), dan 

konsultan yang dilibatkan harus memiliki ID Scopus.  

- Hasil penelitian ini wajib dipublikasikan dalam bentuk artikel pada 
jurnal internasional bereputasi (Terindeks Scopus/ Thomson Reuters) 

atau dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit internaional 
bereputasi. 

8. Penelitian Unggulan/Collaborative Research 

- Penelitian ini merupakan penelitian yang diarahkan untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 
peningkatan kerjasama penelitian internasional secara kolaboratif 

dengan dosen luar negeri. 

- Penelitian ini diajukan dan dilaksanakan secara kolektif oleh oleh 
kelompok dosen dengan jumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 

(empat) orang dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala 
dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S.3) untuk Ketua Peneliti dan 
Lektor untuk Anggota Peneliti dengan kualifikasi pendidikan Doktor 

(S.3). 

 

Dosen... 
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- Dosen luar negeri yang menjadi anggota peneliti adalah dosen yang 
berasal dari universitas 500 terbaik dunia (versi QS World Ranking 

Tahun 2017) dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S.3) dan memiliki 
ID Scopus. 

- Hasil penelitian ini harus dipublikasikan pada jurnal internasional 

bereputasi (Terindeks Scopus/Thomson Reuters). 
 

D. BESARAN BIAYA PENELITIAN 

Kegiatan Penelitian Kompetitif BOPTN UIN Walisongo Semarang Tahun 2018 

ini dibiayai melalui dana BOPTN UIN Walisongo Semarang Tahun 2018 
dengan besaran masing-masing penelitian sebagai berikut: 

 

No Jenis Penelitian 
Jumlah Dana 

Bantuan 

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula Rp. 10.000.000,- 

2. Penelitian Pembinaan/Kapasitas 

Pengembangan Program Studi 

Rp. 15.000.000,- 

3. Penelitian Dasar Interdisipliner Rp. 50.000.000,- 

4. Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan Rp. 55.000.000,- 

5. Penelitian Terapan dan Pengembangan 

Perguruan Tinggi 

Rp. 51.000.000,- 

6. Penelitian Terapan dan Pengembangan 

Nasional 

Rp. 110.000.000,- 

7. Penelitian Terapan dan Pengembangan 

Global/Internasional 

Rp. 250.000.000,- 

8. Penelitian Unggulan/Collaborative Research Rp. 300.000.000,- 

 

E. JENIS PENELITIAN 

Penelitian Kompetitif BOPTN UIN Walisongo Semarang Tahun 2018 meliputi 
beberapa jenis penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian Pengembangan Ilmu, yakni penelitian yang dilakukan untuk 

pengembangan teori, konsep-konsep dan metodologi ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni, terutama dalam ragam disiplin ilmu yang 

dikembangkan di UIN Walisongo Semarang.  

2. Penelitian Terapan, yakni penelitian yang dilakukan untuk menerapkan 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam suatu tatanan kehidupan 

tertentu. Hasil analisisnya mempunyai manfaat langsung (praktis) bagi 
pemberdayaan dan pemecahan permasalahan kehidupan masyarakat, 
baik secara nasional, maupun global, serta bermanfaat bagi perumusan, 

analisis, kelayakan, telaah, implementasi, atau pemantauan suatu 
kebijakan. 

3. Penelitian Kebijakan, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengkaji 
suatu kebijakan, atau untuk melahirkan suatu kebijakan, sehingga hasil 
penelitian ini diharapkan mampu berkonstriobusi pada pengembangan 

tata kelola kebijakan yang lebih baik. 

 

 

 

F. BIDANG ILMU... 
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F. BIDANG ILMU DAN PENDEKATAN  

Penelitian Kompetitif BOPTN UIN Walisongo Semarang Tahun 2018 meliputi 
beberapa bidang keilmuan sebagai berikut: 

1. Penelitian Islamic studies: dilakukan dalam kerangka humanisasi ilmu-

ilmu keislaman. Oleh karena itu dapat menggunakan beberapa 
pendekatan seperti:  

- Pertama, menggunakan pendekatan yang dipakai dalam disiplin atau 
kajian teologi agama-agama (divinity schools).  

- Kedua, menggunakan metode ilmu-ilmu yang masuk ke dalam 
kelompok humaniora (humanities sciences), seperti filsafat, filologi, 
ilmu bahasa, dan antropologi.  

- Ketiga, menggunakan metode ilmu-ilmu sosial (social sciences), seperti 
sosiologi, ekonomi, ilmu politik, pendidikan dan psikologi.  

- Keempat, menggunakan area studies (studi kawasan).  

2. Penelitian Sain-Teknologi, Sosial-Humaniora, dan Seni: dilakukan 

dengan menggunakan kerangka spiritualisasi ilmu pengetahuan dan 
pendekatan yang dipakai mencakup ilmu secara luas (a large variety of 
disciplinary). Strategi dan pendekatan ini dapat ditempuh melalui upaya 
integrasi antara sains, teknologi dan seni dengan agama. 

3. Penelitian Islamic studies, Sosial-Humaniora, Sain-Teknologi dan 
Seni dengan menggunakan kerangka penelitian Participation Action 
Research (PAR) dan Gender; dilakukan dengan menggunakan kerangka 

penelitian partisipatif maupun penelitian gender pada bidang ilmu Islamic 
studies, Sosial-Humaniora, Sain-Teknologi dan Seni. 

 

G. PERSYARATAN PENGAJUAN PENELITIAN 

Persyaratan pengajuan Proposal Penelitian Kompetitif BOPTN UIN Walisongo 

Semarang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:  

1. Pengusul 

 Persyaratan Umum 

a) Dosen Tetap (memiliki NIDN/NIDK), Laboran, Pustakawan, dan 
Tenaga Fungsional Lainnya di lingkungan UIN Walisongo Semarang 

yang telah memiliki jabatan fungsional sesuai dengan yang 
dipersyaratkan pada masing-masing kategori penelitian. 

b) Setiap tim peneliti dapat beranggotakan dosen yang mendapat tugas 

tambahan sebagai pejabat pada perguruan tinggi maksimal 1 (satu) 
orang. 

 Persyaratan Khusus 

a) Memiliki ID Scopus dan berasal dari universitas 500 terbaik dunia 
(versi QS World University Rangking Tahun 2017) bagi dosen yang 
dilibatkan pada kategori Post Doctoral Research untuk Publikasi 

Internasional (Penelitian Terapan dan Pengembangan Global / 
Internasional) dan Penelitian Unggulan/ Collaborative Research. 

b) Telah lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian atau telah mengikuti 
Workshop Metodologi Penelitian bagi mahasiswa yang dilibatkan 

dalam kategori Penelitian Dasar Interdisipliner. 

 

 

2. Proposal... 
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2. Proposal Penelitian Yang Diajukan 

a) Proposal penelitian bukan merupakan proposal tesis, disertasi, atau 
proposal penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya (dibuktikan 
dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000).  

b) Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga lain 
(dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000).  

c) Melampirkan Surat Pernyataan siap menyelesaikan penelitian dengan 

output dan outcome sesuai dengan masing-masing kategori penelitian 
(Lihat Bagian K Nomor 2 tentang Pelaporan dan Publikasi Hasil 

Penelitian) 

Catatan: Point a), b), dan c) tersebut di atas dapat dibuat dalam satu 
Surat Pernyataan yang di dalamnya memuat ketiga hal tersebut. 

d) Mendapat persetujuan dari Kajur untuk Penelitian Individual, dan 
Dekan untuk Penelitian Kolektif atau Kolaboratif. 

e) Mendapat rekomendasi dari Pimpinan LP2M untuk semua kategori 
penelitian. 

 

H. WAKTU PENGAJUAN DAN PROSES PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN 

1. Waktu Pengajuan Proposal  

Pengajuan proposal Penelitian Kompetitif BOPTN UIN Walisongo Semarang 
Tahun 2018 dilakukan secara online ke DIKTIS Kemenag RI melalui 
http://litapdimas.kemenag.go.id dengan waktu pengajuan proposal 

mengikuti waktu yang ditentukan oleh DIKTIS Kemenag RI. 

2. Proses Pengajuan Proposal  

Proses pengajuan proposal penelitian dilakukan secara online dengan 

tahap-tahap sebagai berikut: 

a) Setiap pengusul wajib memiliki akun atau menjadi MEMBER di 

http://litapdimas.kemenag.go.id dengan mengisi data-data yang 
diperlukan dan melakukan aktivasi melalui email yang telah dikirim. 

b) Setiap pengusul wajib melakukan register sebagai PENELITI dengan 

cara login ke http://litapdimas.kemenag.go.id dengan mengisi data-
data yang diperlukan.  

c) Setelah melakukan register sebagai PENELITI, pastikan bahwa status 
aktivasinya telah dinyatakan AKTIF oleh DIKTIS Kemenag RI. 

d) Pengusul mengajukan proposal secara fisik ke LP2M beserta seluruh 

persyaratan administrasi untuk diverifikasi berkas. Bagi yang 
memenuhi syarat akan memperoleh Surat Rekomendasi dari Pimpinan 
LP2M. 

e) Setelah Surat Rekomendasi maka pengusul melakukan pendaftaran 
proposal dengan LOGIN ke laman http://litapdimas.kemenag.go.id dan 

kemudian mengupload file dokumen (format PDF). Berkas yang 
diupload terdiri dari 2 (dua) file, yakni: 1). Proposal Penelitian, 2). 
Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

f) Berkas yang diopload akan diverifikasi online oleh ADMIN Litapdimas 
DIKTIS Kemenag RI. 

 

 

g] Proposal...  

http://litapdimas.kemenag.go.id/
http://litapdimas.kemenag.go.id/
http://litapdimas.kemenag.go.id/
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g) Proposal yang lolos verifikasi akan direview substansi oleh reviewer 

DIKTIS Kemenag RI. 

h) DIKTIS/LP2M mengumumkan nominasi Penerima Bantuan Pendanaan 
Penelitian Kompetitif 2018. 

i) LP2M dapat melakukan Seminar Proposal Penelitian untuk melakukan 
finalisasi calon penerima bantuan penelitian sebelum ditetapkan 
melalui SK Rektor tentang Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian 

Kompetitif 2018. 

 

I. SISTEMATIKA PROPOSAL DAN RAB 

1. Sistematika Proposal 

 Proposal diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines, huruf Times 

New Roman, size 12 point, margin 2,5 cm.  

 Proposal penelitian yang diajukan memiliki sistematika sebagai berikut: 

a. Cover dan Judul Penelitian (pada bagian cover di tulis Kategori 
Penelitian, Nama Pengusul, dan Institusi Pengusul) 

b. Latar Belakang 

c. Rumusan Masalah (dan Pembatasan Masalah)  
d. Signifikansi Penelitian  
e. Kajian Penelitian Terdahulu (Previewes Research) 

f. Kerangka Teori 
g. Metode dan Langkah-Langkah Penelitian  

h. Jadwal Penelitian  
i. Daftar Pustaka  
j. Lampiran-Lampiran, terdiri dari: 

1) Biodata Masing-Masing Peneliti (memuat jabatan fungsional 
dosen dan disertai print out Google Scholar). 

2) Copy SK Jabatan Fungsional. 

3) Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 6.000 yang memuat:  

- Proposal penelitian bukan merupakan proposal tesis, disertasi, 

atau proposal penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya;  

- Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga 
lain.  

- Siap menyelesaikan penelitian dengan output dan outcome 

sesuai dengan masing-masing kategori penelitian (Lihat 
Bagian K Nomor 2 tentang Pelaporan dan Publikasi Hasil 
Penelitian). 

4) Print out ID Scopus dan rangking universitas (versi QS World 
University Rangking Tahun 2017) bagi dosen yang dilibatkan 
pada kategori Post Doctoral Research untuk Publikasi 

Internasional (Penelitian Terapan dan Pengembangan Global / 
Internasional) dan Penelitian Unggulan / Collaborative 

Research. 

5) Copy HSS mahasiswa yang menunjukkan telah lulus Mata Kuliah 

Metodologi Penelitian atau copy sertifikat telah mengikuti 
Workshop Metodologi Penelitian bagi mahasiswa yang dilibatkan 
dalam kategori Penelitian Dasar Interdisipliner. 

6) Surat Persetujuan dari Kajur untuk Penelitian Individual, dan 
Dekan untuk Penelitian Kolektif atau Kolaboratif. 

7) Surat Rekomendasi dari Pimpinan LP2M. 

 

2. Sistematika... 
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2. Sistematika RAB 

 RAB yang dibuat harus memuat informasi secara jelas terkait rencana 
penggunaan anggaran penelitian dengan masing-masing tahap / 
kegiatan penelitian yang dilakukan.  

 RAB yang disusun sesuai dengan ketentuan Standard Biaya Umum 
(SBU) dengan besaran nominal anggaran sesuai dengan pagu anggaran 
yang tersedia tersebut. 
 

J. KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN  

Proposal penelitian yang diusulkan akan dinilai berdasarkan kriteria sebagai 
berikut: 

1. Signifikansi inti masalah yang diteliti, yang dijabarkan dalam indikator 

sebagai berikut:  

a) Masalah yang diteliti mencerminkan persoalan penting dan 

menawarkan ide-ide baru (inovasi).  

b) Rumusan masalah dengan spesifikasi dan ruang lingkupnya mampu 
menjawab atau memberikan jalan keluar atas persoalan mendesak 

yang dihadapi oleh masyarakat.  

c) Masalah yang ingin dijawab bukan merupakan pengulangan masalah 
yang sudah dijawab dalam penelitian lain.  

2. Ketepatan Penggunaan Metode, yang dijabarkan dalam indikator sebagai 
berikut:  

a) Metodologi yang dipilih sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan tepat 
dengan kebutuhan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.  

b) Metodologi dipahami secara benar dan diuraikan secara detail sesuai 

dengan kompleksitas masalah yang diteliti sehingga meyakinkan 
bahwa masalah tersebut akan dapat terpecahkan secara tepat.  

3. Kesahihan Teori yang Dipakai, yang dijabarkan dalam indikator sebagai 

berikut:  

a) Teori yang digunakan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan 

pemecahan masalah yang diteliti, bahkan sangat membantu dalam 
pengungkapan dan penjelasan.  

b) Teori diuraikan secara sahih, dikaitkan dengan masalah, dan 

ditempatkan secara tepat dalam desain penelitian.  

4. Fisibilitas dan Reliabilitas Penelitian, yang dijabarkan dalam indikator 

sebagai berikut:  

a) Proposal menggambarkan hasil penelitian yang memiliki keunggulan 
untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi masyarakat dan 

bangsa.  

b) Proposal meyakinkan untuk dapat dilaksanakan secara tepat dan 
efisien sesuai dengan jadwal yang telah diusulkan.  

 
 

 
 

K. JANGKA WAKTU... 
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K. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PUBLIKASI HASIL 

PENELITIAN 

1. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan Penelitian Kompetitif Tahun 2018 adalah 6 (enam) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Keputusan tentang Peneliti/Tim Peneliti 
dikeluarkan Rektor. Oleh karena itu, desain penelitian harus memuat 
waktu penyelesaian kegiatan penelitian sesuai dengan jadwal 

pelaksanaan. 

2. Pelaporan dan Publikasi Hasil Penelitian 

Penelitian Kompetitif Tahun 2018 memiliki pencapaian hasil dan luaran 
program berupa output dan outcome yang akan dilakukan monitoring dan 
evaluasi oleh DIKTIS dan / atau LP2M UIN Walisongo Semarang. Oleh 

karena itu, setiap penerima dana penelitian wajib membuat Laporan 
Penelitian dan Publikasi Hasil Penelitian dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

No 
Kategori 

Penelitian 

Laporan 

Output Outcome Keterangan 

1. Penelitian 

Pembinaan / 

Kapasitas 

Pemula 

Laporan 

penelitian 

lengkap dalam 

format buku 
dan satu 

artikel jurnal 

siap dipubli-

kasikan 

Artikel Jurnal 

yang dimuat 

minimal pada 

Jurnal 
Nasional yang 

terindeks oleh 

Moraref 

a. Laporan output 

paling lambat 6 

(bulan) bulan sejak 

Surat Keputusan 

tentang Peneliti/Tim 
Peneliti dikeluarkan 

Rektor. 

b. Laporan outcome 

paling lambat 6 

(enam) bulan sejak 

penelitian/anggaran 
tahun berjalan 

berakhir 

2. Penelitian 

Pembinaan / 

Kapasitas 

Pengembangan 
Program Studi 

Laporan 

penelitian 

lengkap dalam 

format buku 
dan satu 

artikel jurnal 

siap dipubli-

kasikan 

Artikel Jurnal 

minimal pada 

Jurnal 

Nasional yang 
terindeks oleh 

Moraref, IPI, 

dan DOAJ 

a. Laporan output 

paling lambat 6 

(bulan) bulan sejak 

Surat Keputusan 
tentang Peneliti/Tim 

Peneliti dikeluarkan 

Rektor. 

b. Laporan outcome 

paling lambat 10 

(sepuluh) bulan 
sejak 

penelitian/anggaran 

tahun berjalan 

berakhir 

3. Penelitian Dasar 

Interdisipli-ner 

Laporan 

penelitian 

lengkap dalam 
format buku 

dan satu 

artikel jurnal 

siap dipubli-

kasikan 

Artikel Jurnal 

minimal pada 

Jurnal 
Nasional 

Terakreditasi 

a. Laporan output 

paling lambat 6 

(bulan) bulan sejak 
Surat Keputusan 

tentang Peneliti/Tim 

Peneliti dikeluarkan 

Rektor. 

b. Laporan outcome 

paling lambat 12 
(dua belas) bulan 

sejak 

penelitian/anggaran 

tahun berjalan 

berakhir 
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No 
Kategori 

Penelitian 

Laporan 

Output Outcome Keterangan 

4. Penelitian Dasar 

Integrasi 

Keilmuan 

Laporan 

penelitian 

lengkap dalam 

format buku 

dan satu 
artikel jurnal 

siap dipubli-

kasikan 

Artikel Jurnal 

minimal pada 

Jurnal 

Nasional 

Terakreditasi 

a. Laporan output 

paling lambat 6 

(bulan) bulan sejak 

Surat Keputusan 

tentang Peneliti/Tim 
Peneliti dikeluarkan 

Rektor. 

b. Laporan outcome 

paling lambat 12 

(dua belas) bulan 

sejak 
penelitian/anggaran 

tahun berjalan 

berakhir 

5. Penelitian 

Terapan dan 

Pengembangan 

Perguruan Tinggi 

Laporan 

penelitian 

lengkap dalam 

format buku 
dan satu 

artikel jurnal 

siap dipubli-

kasikan 

a. Artikel 

Jurnal 

minimal 

pada 
Jurnal 

Nasional 

Terakredi-

tasi 

b. Karya yang 
dapat 

didaftarkan 

memiliki 

HAKI/ 

Paten 

a. Laporan output 

paling lambat 6 

(bulan) bulan sejak 

Surat Keputusan 
tentang Peneliti/Tim 

Peneliti dikeluarkan 

Rektor. 

b. Laporan outcome 

paling lambat 12 

(dua belas) bulan 
sejak 

penelitian/anggaran 

tahun berjalan 

berakhir 

6. Penelitian 

Terapan dan 

Pengembangan 
Nasional 

Laporan 

penelitian 

lengkap dalam 
format buku 

dan satu 

artikel jurnal 

siap dipubli-

kasikan 

a. Artikel 

Jurnal 

minimal 
pada 

Jurnal 

Nasional 

Terakredi-

tasi 

b. Karya yang 

dapat 

didaftarkan 

memiliki 

HAKI/ 

Paten 

a. Laporan output 

paling lambat 6 

(bulan) bulan sejak 
Surat Keputusan 

tentang Peneliti/Tim 

Peneliti dikeluarkan 

Rektor. 

b. Laporan outcome 

paling lambat 12 
(dua belas) bulan 

sejak 

penelitian/anggaran 

tahun berjalan 

berakhir 

7. Penelitian 

Terapan dan 
Pengembangan 

Global / 

Internasional 

Laporan 

penelitian 
lengkap dalam 

format buku 

dan satu 

artikel jurnal 

siap dipubli-
kasikan 

a. Artikel 

Jurnal 
pada 

Jurnal 

Internasion

al Berepu-

tasi 
(terindeks 

Scopus/ 

Thom-son 

Reuters) 

b. Karya yang 

dapat 
didaftarkan 

memiliki 

HAKI/ 

Paten atau 

berupa 
BUKU 

a. Laporan output 

paling lambat 6 
(bulan) bulan sejak 

Surat Keputusan 

tentang Peneliti/Tim 

Peneliti dikeluarkan 

Rektor. 

b. Laporan outcome 

paling lambat 24 

(dua puluh empat) 

bulan sejak 

penelitian/anggaran 

tahun berjalan 

berakhir 
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No 
Kategori 

Penelitian 

Laporan 

Output Outcome Keterangan 

berbahasa 

resmi PBB 

yang 

diterbit-kan 

pada 
penerbit 

Interna-

sional 

berepu-tasi 

8. Penelitian 

Unggulan / 
Collaboraive 
Research 

Laporan 

penelitian 
lengkap dalam 

format buku 

dan satu 

artikel jurnal 

siap dipubli-

kasikan 

a. Artikel 

Jurnal 
pada 

Jurnal 

Interna-

sional 

Bereputasi 

(ter-indeks 
Scopus/ 

Thomson 

Reuters)  

b. Karya yang 

dapat 

didaftar-
kan 

memiliki 

HAKI/ 

Paten atau 

berupa 
BUKU 

berbahasa 

resmi PBB 

yang 

diterbitkan 

pada 
penerbit 

Internasio-

nal berepu-

tasi 

a. Laporan output 

paling lambat 6 

(bulan) bulan sejak 
Surat Keputusan 

tentang Peneliti/Tim 

Peneliti dikeluarkan 

Rektor. 

b. Laporan outcome 

paling lambat 24 
(dua puluh empat) 

bulan sejak 

penelitian/anggaran 

tahun berjalan 

berakhir 

 

L. KETENTUAN TAMBAHAN 

1. Penerima dana bantuan penelitian BOPTN UIN Walisongo Semarang 
Tahun 2018 dapat melaksanakan penelitian setelah terbit Surat 
Keputusan Penerima Bantuan Penelitian BOPTN UIN Walisongo Semarang 

Tahun 2018 meskipun dana bantuan belum cair (prefinance). 

2. Bantuan dana akan diberikan setelah laporan akhir penelitian 

mendapatkan pengesahan dari LP2M UIN Walisongo Semarang dan 
diterima oleh LP2M UIN Walisongo Semarang sesuai dengan ketentuan 
pada Pedoman Laporan Penelitian BOPTN UIN Walisongo Semarang Tahun 

2018. 

3. Pedoman Laporan Penelitian BOPTN UIN Walisongo Semarang Tahun 
2018 akan dibuat tersendiri oleh LP2M dan ditetapkan oleh Rektor. 

4. DIKTIS Kemenag RI dan / atau LP2M UIN Walisongo Semarang berwenang 
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan 

penelitian. 

 

M. PENUTUP... 




