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PANDUAN SELEKSI PROPOSAL
PENELITIAN TAHUN 2015
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AlAUDDIN MAKASSAR

A. Pengantar
Universitas Islam Negeri sebagai bagian dari sistem pendidikan
nasional, yang memiliki visi pencerahan dan transformasi IPTEKS
berbasis peradaban Islam, sudah barang pasti terjabarkan dalam
misinya yang pokus pada penciptaan atmosfir akademik yang kondusif
bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan
masyarakat, penyelenggaraaan pendidikan dan pengabdian pada
masayarakat ke depan UIN Alauddin Makassar akan mengarah pada
research besed universiti yakni sebagai sumber pendidikan dan
pengajaran maupun dalam pengabdian pada masyarakat diharapkan
berbasis pada hasil-hasil penelitian, yang rohnya tetap merefleksikan
integrasi antara ajar Islam dengan ilmu pengetaahuan, teknologi, dan
bidang seni (IPTEKS). Pada saat yang sama UIN Alauddin Makassar
dalam proses terus berbedah diri menjadi universitas yang unggul
menuju universitas riset.
Pengembangan UIN Alauddin Makassar ke depan akan lebih
diorintasikan pada pengembanagan tradisi intelektualitas dan
penguatan penelitian bagi civitas akademika, sebab Studi-studi
terhadap Islam menemukan kegairahan kembali. Berbagai perspektif
dalam melakukan studi terhadap Islam muncul, mulai dari yang bersifat
normatif (seperti kajian tafsir al-Qur’an, Hadits, dan teologi) hingga
historis berbasis pengalaman praktis keberagamaan umat Islam (seperti
sosiologi Islam, antropologi Islam, politik Islam, komunikasi atau
bahkan ekonomi Islam) kini menjadi bahan kajian menarik.
Namun demikian perkembangan UIN Alauddin Makaassar dalam
kajian ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, ilmu kesehatan ,sosial
ekonomi dan budaya (kearifan lokal) juga menjadi bahan kajian yang
terus bertumbuh dan diminati oleh civitas akademika, hal ini terlihat
| 1

dari banyaknya hasil-hasil penelitian yang mengunakan pendekatan
penelitian sosial.
Lahirnya panduan seleksi proposal tahun 2015 ini di PUSLITPEN
LP2M UIN Alauddin Makassar sebagai inovai baru dalam upaya untuk
meningkatkan kualitas seleksi proposal penelitian, kualitas system
pengelolaan administrasi dan tertib dokumentasi di Pusat Penelitian
dan Penerbitan (PUSLITPEN) LP2M pada khususnya dan penguatan
tata kelolah di UIN Alauddin Makassar.

B. Tujuan
Tujuan penulisan panduan penelitian tahun 2015 adalah:
1. Sebagai panduan teknis bagi dosen dosen, pegawai dan
mahasiswa dalam menyusun proposal, mengembangkan
penelitian, melaksanakan penelitian dan menyusun laporan.
2. Untuk menyusun garis-garis besar kabijakan penelitian bagi
Pusat Penelitia dan Penerbitan LP2M UIN Alauddin Makassar
3. Untuk mengarahkan kemampuan dan potensi civitas
akademika UIN Alauddin Makassar dalam mengembangkan
penelitian yang dapat mengintegrasikan antara penelitian
dengan pengabdian kepada masyarakat.

C. Isu Utama dalam Road Map Penelitian
UIN Alauddin Makassar, sejak tahun 2011 bekerja sama dengan
pemerintah Canada di bawah naungan CIDA (Canadian International
Develompent Agency). Proyek utama kerja sama tersebut diberi nama
Suppotring Islamic Leadership/Local Leadership Development (SILE/LLD)—
yakni proyek dalam rangka memperkuat posisi UIN Alauddin
Makassar di bidang pengabdian kepada masyaralat (community
engagement) dan penelitian (research) melalui berbagai kebijakan dan
kegiatan yang dapat memperkuat posisi lembaga.
Pihak UIN Alauddin Makassar sejak tahun 2011 melalui Pusat
Penelitian (LEMLIT) dan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM),
Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai mitra utama, di samping
fakultas Kesehatan. Kedua, melalui kerjasama tersebut diharapkan
mampu melahirkan pola baru di bidang pengabdian kepada masyarakat
(community engagement) yang dapat mengintegrasikan antara penelitian
dengan pengabdian masyarakat, serta hasil-hasil yang diperoleh dari
keduanya dapat ditransfer secara langsung melalui kegiatan
pembelajaran di kelas oleh para dosen.
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*Lokakarya 2014 oleh PUSLITPEN

Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Penelitian dan Penerbitan
(PUSLITPEN) LP2M UIN Alauddin Makassar berusaha menjadikan
proyek tersebut sebagai isu utama dalam beberapa proyek penelitian
yang akan dilakukan sejak tahun 2014 melalui riset Participatory Action
Research (PAR). Pusat Penelitian dan Penerbitan menangkap isu tersebut
dengan mengembangkan beberapa varian baru penelitian yang
dihasilkan dari berbagai hasil kerja sama UIN dengan beberbagai
universitas mitra. Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN) selalu
berusaha meningkatkan mutu melalui system seleksi dan monitoring
penelitian sebagai upaya untuk memperkuat riset-riset yang
dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan dengan bersinergi
dengan kegiatan pengabdian masyarakat, di samping menggunakan
pola PAR atau juga pendekatan yang selama ini sudah sangat akrab di
benak civitas akademika, yakni pendekatan penelitian sosial (kualitatif,
kuantitatif) dan tetap memberikan ruang pada penelitian kepustakaan.
Sejak tahun akademik 2014, PUSLIPEN LP2M UIN Alauddin
Makassar kembali berusaha meningkatkan mutu dan system
manajeman pengelolaan, administrasi dan tertib dokumentasi aspek
pengembangan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan,
pengembangan keilmuan yang dapat melahirkan temuan-temuan baru
yang pada akhirnya dapat meningkatkan akreditasi dan derajat
universitas sesuai cita-cita dan visi PUSLIPEN LP2M menjadikan UIN
Alauddin Makassar sebagai universitas yang unggul, mandiri,
berperadaban dan berbasis pada penelitian (research based university).
Secara garis besar, beberapa isu-isu utama yang dapat
dikembangkan dalam penelitian tahun 2015 adalah:
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1.

Isu dan topik penelitian yang berorientasi pada community
engagement, yakni isu riset yang dapat memperkuat posisi
kelembagaan UIN Alauddin Makassar di bidang pengabdian
masyarakat berbasis hasil penelitian dengan berbagai varian
pendekatan dan metodologi.
Isu dan topik di bidang pengembangan dan penguatan
kelembagaan, keilmuan dan kapasitas UIN Alauddin Makassar
Isu dan topik sosial keagamaan (aliran Islam sempalan),
pengebangan spesifikasi ilmu kesehatan, sains dan teknologi dan
ekonomi Islam.
Isu dan topik di bidang riset internasional, yakni riset kerja sama
dengan beberapa mitra baik lembaga maupun personal di dunia
internasioanl yang pada akhirnya akan menjadikan dosen dan
lembaga berproses secara internasioanl dengan adanya temuan dan
sinergi dengan pergumulan keilmuan di tingkat internasional.

2.
3.

4.

D. Jenis Penelitian
Pada tahun 2015, PUSLITPEN kembali melakukan terobosan baru
dan penambahan varian model penelitian yang akan di biayai oleh
DIPA UIN Alauddin Makassar yang terbagi ke 8 jenis penelitian, yaitu:
1. Penelitian mandiri mahasiswa
2. Penelitian mandiri dosen dan pegawai
3. Penelitian mandiri profesional (professor)
4. Penelitian kelompok pengembangan
5. Penelitian kelompok berbasis prodi/jurusan
6. Penelitian partisipatory action research (PAR)
7. Penelitian unggulan
8. Penelitian unggulan kolaboratif Internasional (kelompok)
9. Penelitian berbasis gender
10. Penelitian Community Basic Research (CBR)

* Pelatihan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa
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E. Topik dan Isu Penelitian
1.

Penelitian mandiri mahasiswa
Penelitian mandiri mahasiswa merupakan penelitian yang
dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri untuk mengembangkan
keilmuan yang ditekuninya sebelum yang bersangkutan melakukan
riset akademik dalam bentuk skripsi.
Isu dan topik yang diangkat adalah:
a. Topik dan isu yang berkaitan dengan disiplin keilmuan yang
ditekuninya di tingkat Program Studi atau topik dan isu
multidipliner.
b. Topik dan isu tentang dinamika akademik di kalangan mahasiswa
yang menjadi basis studinya
c. Topik dan isu tentang keorganisasian, dinamika akademik dan nonakademik yang terjadi di internal maupun eksternal kampus.
Ketentuan penelitian mandiri mahasiswa:
a. Penelitian ini dapat dilakukan oleh mahasiswa S1 UIN Alauddin
Makassar yang aktif (tidak sedang cuti akademik) semua jurusan
dengan batas minimal semester IV dan maksimal semester VIII
dengan IPK 3,00 (dibuktikan dengan surat ketarangan dari
prodi/jurusan)
b. Isu dan topik penelitian bukan topik yang diangkat sebagai topik
penelitian skripsi
c. Memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi
d. Peneliti mengangkat seorang academic adviser dari unsur dosen
dengan pangkat minimal Lektor (III/c)
e. Melampirkan foto copy sertifikat atau piagam pelatihan metodologi
penelitian (bila ada) yang telah dilegalisir oleh Dekan fakultas.
f. Apabila proposal diterima (lolos), peneliti bersedia mengikuti
pelatihan riset yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan
Penerbitan di LP2M.
g. Bersedia melakukan kontrak penelitian setelah dinyatakan lolos
oleh PUSLITPEN LP2M UIN Alauddin Makassar
h. Bersedia membuat laporan pengunaan biaya penelitiannya ke
PUSLITPEN LP2M sesuai Peeraturan Meteri Keuangan RI nomor;
190/PMK.05/2012.
2.

Penelitian mandiri dosen (professional) dan pegawai
Penelitian mandiri merupakan penelitian yang dilakukan dosen
termasuk mandiri profesional atau pegawai secara mandiri. Penelitian
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mandiri diharapkan dapat menggali, menemukan dan mengekplorasi
teori dan temuan baru yang terkait dengan keilmuan yang ditekuninya.
Topik dan isu penelitian mandiri meliputi:
a. Penelitian keilmuan dasar (basic research).
Yaitu penelitian pengembangan keilmuan dosen di tingkat
program studi. Diharapkan penelitian yang berhubungan dengan
topik dan isu pengembangan keilmuan sesuai dengan mata kuliah
yang ditekuninya, baik Islamic studies, ilmu sosial-humaniora, eksak,
ilmu kesehatan dan keilmuan lainnya.
b. Penelitian pengembangan (developmental research dan applied
research).
Yaitu penelitian Islam dan sosial budaya yang bercorak inter
dan multi disipliner, atau dalam bentuk pengembangan keilmuan
teori dan praktik, aplikasi dan dimensi yang dampaknya bagi
pengembangan kehidupan masyarakat. Isu-isu yang dapat dipilih
meliputi:
b.1. Bidang sosial keagamaan
b.2. Bidang hubungan antar umat beragama
b.3. Bidang Islam dan gender
b.4. Bidang ekonomi dan bisnis Islam
b.5. Bidang kesehatan masyarakat, dll.
Ketentuan umum pengusul proposal penelitian adalah:
a. Peneliti adalah dosen UIN Alauddin dan dosen DPK yang
diperbantukan di Perguruan Tinggi lain
b. Peneliti tidak sedang menempuh pendidikan S2 atau S3 yang
memperoleh biaya penuh dari negara.

*Penandatangan Kontrak Buku Daras Tahun 2014

6

|

*Pelatihan Desain Proposal Penelitian Tahun 2014

Ketentuan penelitian mandiri dosen/pegawai sebagai berikut:
a. Topik penelitian bukan topik yang telah diangkat dalam
skripsi/tesis/disertasi atau untuk kepentingan penulisan
skripsi/tesis/disertasi
b. Topik penelitian diutamakan yang berkaitan dengan disiplin
keilmuan atau keahlian yang dimiliki masing-masing.
c. Melampirkan foto copy sertifikat atau piagam pelatihan metodologi
penelitian (bila ada) yang telah dilegalisir oleh Dekan fakultas.
d. Bersedia melakukan kontrak penelitian setelah dinyatakan lolos
oleh PUSLITPEN LP2M UIN Alauddin Makassar
e. Bersedia membuat laporan pengunaan biaya penelitiannya ke
PUSLITPEN LP2M sesuai Peeraturan Meteri Keuangan RI nomor;
190/PMK.05/2012.
3.

Penelitian Kelompok berbasis prodi/jurusan dan fakultas (team)
Tujuan pokok dari penelitian ini, untuk mendukung nilai akreditasi
prodi/jurusan dan fakultas, dan juga diharapkan dapat menggali,
mendiskripsikan dan menemukan teori-teori baru dalam rangka
pengembangan, pengutan kelembagaan dan menemukan solusi dari
setiap permasalahan prodi/jurusan dan fakultas masing-masing.
Penelitian ini diharapkan memiliki dampak akademis bagi kemajuan
prodi/jurusan dan fakultas, dalam aspek dalam bentuk kebijakan
diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih signifikan
pengembangan keilmuan dan atau bagi perumusan dan evaluasi
kebijakan untuk kemajuan UIN Alauddin Makassar.
Penelitian ini merupakan kolaborasi dosen, pegawai dan mahasiswa
yang berusaha untuk mengembangkan pendekatan dan pola baru
dalam penelitian, baik dari aspek metode, strategi, teknik dan
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pelaporan, sehingga memiliki kontribusi nyata pada pengembangan
keilmuan dan tampak dalam proses serta hasil penelitian.
Ketentuan umum penelitian kelompok berbasis prodi/jurusan dan
fakultas adalah:
a. Penelitian ini beranggotakan dosen minimal berpangkat Lektor
(III/c), dan mengikut sertakan mahasiswa semester IV (dibuktikan
dengan keterangan dari jurusan atau fakultas) khusus penelitian
berbasis prodi/jurusan.
b. Metodologi yang digunakan memakai pendekatan metode
kualitatif, kuantitatif.
c. Peneliti berbasis fakultas akan mempresentasekan proposalnya di
depan tim penilai dan peserta khusus yag ditunjuk oleh
PUSLITPEN LP2M UIN Alauddin Makassar yang telah di SK-kan
oleh Rektor
d. Isu bebas namun terkait aspek pengembangan dan pengutan
kelembagaan prodi/jurusan dan fakultas yang memiliki dampak
yang nyata terhadap pemecahan berbagai aspek masalah yang ada
di prodi/jurusan dan fakultas yang sifatnya internal dan eksternal.
e. Melampirkan foto copy sertifikat atau piagam pelatihan metodologi
penelitian (bila ada) yang telah dilegalisir oleh Dekan fakultas.
f.
Bersedia melakukan kontrak penelitian setelah dinyatakan lolos
oleh PUSLITPEN LP2M UIN Alauddin Makassar.
i. Bersedia membuat laporan pengunaan biaya penelitiannya ke
PUSLITPEN LP2M sesuai Peeraturan Meteri Keuangan RI nomor;
190/PMK.05/2012.
4.

Penelitian Kelompok, Unggulan (Team)
Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mendiskripsikan dan
menemukan teori-teori baru.
Penelitian ini diharapkan memiliki
dampak akademis bagi pengembangan keilmuan Islam da IPTEKS, atau
jika dalam bentuk kebijakan diharapkan penelitian ini memberikan
sumbangsih signifikan pengembangan keilmuan dan atau bagi
perumusan dan evaluasi kebijakan.
Penelitian ini merupakan kolaborasi dosen, berusaha untuk
mengembangkan pendekatan dan pola baru dalam penelitian, baik dari
aspek metode, strategi, teknik dan pelaporan. Yang menjadi keunggulan
dalam penelitian ini adalah kemutakhiran metode dan orisinilitas isu
sehingga kontribusi nyata pada pengembangan keilmuan tampak
dalam proses dan hasil penelitian.
8
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Ketentuan umum penelitian kompetitif kategori kelompok adalah:
a. Penelitian ini beranggotakan Tim minimal 2 orang dan (ketua tim)
peneliti utama dosen minimal berpangkat Lektor kepala, dan dapat
mengikut sertakan pegawai yang sudah bekerja selama 5 tahun
(dibuktikan dengan keterangan dari atasan)
b. Metodologi yang digunakan bisa menggunakan pendekatan dan
metode kualitatif, kuantitatif atau Participatory Action Research
(PAR)
c. Peneliti kategori pengembangan, participatory action research dan
unggulan akan mempresentasekan proposalnya di depan tim
penilai dan peserta khusus yag ditunjuk oleh PUSLITPEN LP2M
UIN Alauddin Makassar yang telah di SK-kan oleh Rektor
d. Isu bebas namun harus memiliki dampak yang nyata terhadap
pengembangan keilmuan maupun kemaslahatan umat manusia.
e. Bersedia melakukan kontrak penelitian setelah dinyatakan lolos
oleh PUSLITPEN LP2M UIN Alauddin Makassar
j. Bersedia membuat laporan pengunaan biaya penelitiannya ke
PUSLITPEN LP2M sesuai Peeraturan Meteri Keuangan RI nomor;
190/PMK.05/2012.
5.

Penelitian Unggulan (Kolaboratif Internasional).
Penelitian kolaboratif internasional adalah jenis penelitian yang
dilakukan dosen baik secara mandiri atau berkelompok dengan jumlah
minimal 2 orang dosen.
Adapun isu dan topik yang dapat diangkat dan dikembangkan
adalah:
a. Isu dan topik yang berkaitan dengan bidang keilmuan yang
menjadi keahlian dosen masing-masing.
b. Topik resolusi konflik dan peace building
c. Perbandingan tentang hukum, adat istiadat/kearifan lokal, human
right, democracy governance dan gender antara Indonesia dengan
negara lain.
*Seleksi Proposal Mandiri dan Kelompok
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Kriteria penelitian kolaboratif internasional adalah:
a. Dilakukan oleh dosen senior minimal berpangkat Lektor Kepala
b. Satu diantara anggota peneliti bergelar Doktor atau Professor
c. Penelitian dilakukan di dalam atau di luar negeri
d. Melibatkan lembaga atau individu luar sebagai mitra atau resource
person yang terlibat dalam proses penelitian
e. Proposal dan laporan penelitian menggunakan bahasa Arab atau
Inggris
f. Peneliti akan mempresentasekan proposalnya di depan tim penilai
dan peserta khusus yag ditunjuk oleh PUSLITPEN LP2M UIN
Alauddin Makassar yang di SK-kan oleh Rektor
g. Bersedia untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam temu
ilmiah di tingkat internasional serta bersedia mempublikasikan
dalam bentuk buku dan jurnal internasional
h. Bersedia melakukan kontrak penelitian setelah dinyatakan lolos
oleh PUSLITPEN LP2M.
k. Bersedia membuat laporan pengunaan biaya penelitiannya ke
PUSLITPEN LP2M sesuai Peeraturan Meteri Keuangan RI nomor;
190/PMK.05/2012.

F. Anggaran Penelitian
Sesuai dengan daftar isian DIPA UIN Alauddin Makassar tahun
2015 dengan alokasi anggaran yang tersedia, maka penelitian yang
akan dianggarkan sebagai berikut :
1. Penelitian mandiri (dosen/pegawai/)
2. Penelitian mandiri profesional (khusus professor)
3. Penelitian mandiri (mahasiswa)
4. Penelitian kelompok Pengembangan
5. Penelitian kelompok berbasis prodi/jurusan (diperuntukkan semua
dosen prodi/jurusan masing-masing)
6. Penelitian kelompok partisipatori action research (PAR)
7. Penelitian unggulan (excellence) berbasis fakultas
8. Penelitian unggulan kolaboratif Internasional (kelompok)
9. Penelitian berbasis gender.
10. Penelitian Community Basic Research (CBR)

G. Model Pengajuan Anggaran
Setiap proposal penelitian harus memuat usulan anggaran, dan
apabila proposal diterima, maka perlu disertakan SPJ sesuai dengan
item anggaran yang diusulkan.
10 |

*Seminar hasil Penelitian tahun 2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usulan anggaran minimal meliputi:
Anggaran manejemen (40%)
Anggaran perjalanan penelitian (35%)
Anggaran Pembelian buku referensi (10%)
Anggaran penyusunan laporan, progress report (15% )
Anggaran penjilidan, penerbitan abstrak dan penyusunan laporan
akhir dibebankan kepada peneliti untuk PUSLITPEN LP2M.
Khusus unutuk mahasiswa, anggaran pembimbing paling banyak
5%.

H. Seminar dan Presentasi Proposal
Proposal yang masuk akan diseleksi secara administratif dan
akademik. Reviewer terdiri dari akademisi UIN Alaiddin Makassar dan
dari luar (tim independen) yang di tunjuk oleh PUSLITPEN LP2M dan
di SK-kan oleh Rektor.
1. Proposal penelitian individual dosen. Proposal penelitian
individual yang dinyatakan lolos seleksi akan diberi catatan dan
diminta direvisi jika memang diperlukan
2. Semua Hasil penelitian dipresentasekan dengan menggunakan
power point di depan narasumber dan peserta seminar, dan akan
diberi catatan dan diminta direvisi atau perbaikan jika memang
diperlukan
3. Pencairan dana penelitian tahap akhir hanya dapat dilakukan jika
telah melakukan perbaikan seminar hasil penelitian (bila ada).
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I. Komponen dan isi proposal
1.

Proposal penelitian khusus partisipatory action research (PAR)
Proposal penelitian kompetitif yang menggunakan metodologi
Participatory Action Research minimal memuat:
a. Isu dan fokus penelitian.
b. Alasan memilih komunitas sebagai subyek penelitian.
c. Kondisi komunitas saat ini.
d. Kondisi komunitas yang diharapkan.
e. Strategi yang akan digunakan.
f. Pihak-pihak yang akan dilibatkan (jika sudah masuk ke
pemberdayaan).
g. Resources yang dimiliki.
h. Model pelaporan.
(proposal disertai daftar referensi, time line, usulan anggaran (budget), dan
CV peneliti)
2.

Struktur proposal penelitian kualitatif-kuantitatif.
a. Judul
b. Latar belakang masalah (ditulis maksimal 2 halaman)
c. Rumusan masalah (disesuaikan)
d. Hipotesis (bila ada).
e. Definisi operasional (disesuaikan)
f. Kajian pustaka (ditulis maksimal 2 halaman)
g. Tinjauan teoretis (ditulis maksimal 2 halaman)
h. Metode penelitian (ditulis maksimal 3 halaman)
i. Tujuan dan kegunaan penelitian (ditulis maksimal 2 halaman)
j. Daftar pustaka (minimal 15 buku sumber)
k. Komposisi bab (disesuaikan)
l. Panjang proposal antara 10 s/d 15 halaman, spasi 1,5
(proposal disertai jadwal, usulan anggaran,sertifikat pelatihan
metodologi penelitian (bila ada) dan CV peneliti)

J. Tata cara pengiriman proposal
1.

Warna cover proposal
a. Proposal Mandiri mahasiswa dengan cover KUNING
b. Proposal Mandiri dosen/pegawai dengan cover MERAH
c. Proposal Mandiri professional (professor) dengan cover PUTIH
d. Proposal Kelompok berbasis prodi/jurusan dengan cover BIRU
TUA
e. Proposal Unggulan berbasis fakultas dengan cover BIRU
MUDA
12 |

*Suasana Penangkaran Peneliti - Malino

f.
g.
h.
i.
j.

Penelitian Kelompok pengembangan dengan cover HIJAU
MUDA
Penelitian Partisipatory action research (PAR) dengan cover
HIJAU TUA
Proposal Unggulan kolaboratif internasional dengan cover
COKLAT
Penelitian berbasis gender dengan cover MERAH MUDA
(PINK)
Penelitian Community Basic Research (CBR) dengan cover
ORANGE

2.

Model proposal yang dikirimkan ke PUSLITPEN LP2M
a. Proposal yang dikirimkan ke PUSLITPEN sebanyak 4 proposal.
1 proposal dikirim dalam bentuk penuh (ada cover, judul,
peneliti, nama fakultas, CV peneliti dan anggota). Sementara 3
proposal dikirim dalam bentuk proposal tidak penuh (cover
tanpa nama peneliti, nama prod/fakultas dan CV)
b. Penelitian yang dilakukan diharapkan penelitian field research.

3.

Tata cara penulisan proposal dan laporan penelitian:
a. Pedoman umum
Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
pada kertas HVS berukuran (kwarto), spasi 1,5 (satu setengah),
huruf Times New Roman, zize 12 font, dengan margin kiri 4 cm,
kanan 3 cm, atas 4 m dan bawah 3 cm.
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b.

Sistimatikan penulisan
1) Bagian awal
: judul, nama penulis, abstraksi.
2) Bagian utama
: berisi pendahuluan, kajian literature dan
pengembangan hipotesis (jika ada),
metode penelitian, hasil penelitian dan
pembahasan, dan kesimpulan dan saran.
3) Bagian akhir
: ucapan terima kasih, daftar pustaka.

c. Judul dan nama penulis
1) Judul dicetak dengan huruf besar/capital, dicetak tebal
(bold) dengan jenis huruf Times New Roman font 12, spasi
tunggal.
2) Nama penulis ditulis di bawah judul (lengkap dengan gelar)
3) Nama perguruan tinggi/Fakultas dan alamat email dan
ditulis di bawah nama penulis.
d. Abstract
1) Abstract ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris),
sedang yang menulis bahasa Arab maka Abstract ditulis
dalam bahasa Arab dan Indonesia.
2) Jumlah kata dalam Abstract tidak lebih dari 300 kata dan
diketik 1 spasi.
3) Abstract dilengkapi dengan keywords yang terdiri dari atas
3-5 kata yang menjadi inti dari uraian.
e. Penulisan table dan gambar
1) Setiap table diberi nomor sesuai dengan urutan penyajian
(table 1 dst) dengan posisi tengah.
2) Setiap gambar diberi nomor sesuai dengan urutan penyajian
(gambar 1 dst) dengan posisi tengah.
4. Lampiran proposal penelitian
a. Proposal penelitian individual katagori mahasiswa
1. Surat rekomendasi dari Ketua Jurusan/ Program Studi
2. Foto copy kartu mahasiswa atau keterangan lain yang bisa
dipertanggung jawabkan
3. Foto copy KHS (Kartu Hasil Studi) yang dilegalisir oleh
Fakultas
4. Melampirkan foto copy sertifikat atau piagam pelatihan
metodologi penelitian (bila ada) yang telah dilegalisir oleh
Dekan fakultas.
5. Surat pernyataan bermaterai bahwa topik dan proposal
penelitian bukan untuk kepentingan penulisan Skripsi
14
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6.
7.

Bersedia melakukan kontrak penelitian setelah dinyatakan
lolos oleh PUSLITPEN LP2M UIN Alauddin Makassar
Bersedia membuat laporan pertanggunjawaban penggunaan
dana (bersifat umum) sesuai ketentuan paraturan Menteri
keuangan RI No.190/PMK.05/2012.

b. Proposal penelitian mandiri dosen/pegawai
1. Surat pernyataan bermaterai bahwa topik yang diangkat
dalam proposal bukan topik penelitian yang sudah selesai
diteliti, atau topik yang dan akan dipersiapkan untuk
penelitian skripsi/Tesis/Disertasi
2. Foto copy SK kepangkatan terakhir bagi dosen dan pegawai
3. Melampirkan foto copy sertifikat atau piagam pelatihan
metodologi penelitian (bila ada) yang telah dilegalisir oleh
Dekan fakultas.
4. Proposal yang diajukan dilengkapi rekomendasi dari dekan
atau atasan lansung.
5. Bersedia
melakukan
kontrak
penelitian
setelah
dinyatakan lolos oleh PUSLITPEN LP2M UIN Alauddin
Makassar
6. Bersedia
membuat
laporan
pertanggunjawaban
penggunaan dana (bersifat umum) sesuai ketentuan
paraturan Menteri keuangan RI No.190/PMK.05/2012.
c. Proposal penelitian kategori kelompok (Tim)
1. Surat pernyataan bermaterai bahwa topik yang diangkat
dalam proposal bukan topik penelitian yang sudah
selesai diteliti, atau topik yang yang dan akan
dipersiapkan untuk penelitian skripsi/Tesis/Disertasi
2. Foto copy SK kepangkatan terakhir bagi dosen dan
pegawai, serta foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Melampirkan foto copy sertifikat atau piagam pelatihan
metodologi penelitian (bila ada) yang telah dilegalisir
oleh Dekan fakultas.
4. Bersedia
melakukan
kontrak
penelitian
setelah
dinyatakan lolos oleh PUSLITPEN LP2M UIN Alauddin
Makassar
5. Bersedia
membuat
laporan
pertanggunjawaban
penggunaan dana (bersifat umum) sesuai ketentuan
paraturan Menteri keuangan RI No.190/PMK.05/2012.
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d. Proposal penelitian kolaboratif internasional
1. Surat pernyataan bermaterai bahwa topik yang diangkat
dalam proposal bukan topik penelitian yang sudah
selesai diteliti, atau topik yang yang dan akan
dipersiapkan untuk penelitian Tesis/Disertasi
1. Foto copy SK kepangkatan terakhir yang sudah
dilegalisir.
2. Surat pernyataan dari academic advisor tentang kesedian
menjadi resource person dan atau mita kerja sama
penelitian
2. Melampirkan foto copy sertifikat atau piagam pelatihan
metodologi penelitian (bila ada) yang telah dilegalisir
oleh Dekan fakultas.
3. Bersedia
melakukan
kontrak
penelitian
setelah
dinyatakan lolos oleh PUSLITPEN LP2M UIN Alauddin
Makassar
4. Surat
pernyataan
dari
ketua
tim
untuk
mengikutsertakan/menseminarkan
hasil
penelitian
dalam forum ilmiah minimal setingkat universitas serta
surat pernyataan untuk mempublikasikan dalam bentuk
buku dan jurnal ilmiah terakreditasi
5. Bersedia
membuat
laporan
pertanggunjawaban
penggunaan dana (bersifat umum) sesuai ketentuan
paraturan Menteri keuangan RI No.190/PMK.05/2012.
Proposal yang tidak memenuhi syarat teknis sebagaimana
pada persyaratan di atas akan didiskualifikasi dan bagi yang lolos
seleksi akan di SK-kan oleh Rektor UIN Alauddin.

*Presentasi Hasil Penelitian – Training Centre UINAM
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K. Jadwal Kegiatan
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

KEGIATAN
Sosialisasi/penawaran
Pengirimiman proposal ke
Puslitpen LP2M
Seleksi dan evaluasi administrasi
Seleksi proposal
Presentasi proposal penelitian
pengembangan, PAR, CBR dan
unggulan
Pengumuman proposal yang
diterima/dibiayai
Penandatangan kontrak
Pelaksanaan progress report
Monitoring dan evaluai
(MONEV) kegiatan penelitian
Pengiriman laporan akhir
Seminar hasil penelitian

TGL/MINGGU/BULAN
16-30 Maret 2015
18 s/d 31 Maret 2015
1 s/d 2 April 2015
6 s/d 11 April 2015
20-21 April 2015
Minggu II Mei 2015
Minggu II Mei 2015
Minggu III Juli 2015
Minggu ke II Agustus 205
Minggu II September 2015
Minggu I oktober

Keterangan : Waktu bisa berubah sesuai kondisi

*Proses Distribusi Buku Daras Tahun 2014
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L. Penutup
Panduan seleksi dan Pengumuman ini merupakan ikhtiar untuk
meningkatkan mutu, system pengelolaan, tertib administrasi dan
penguatan kelembagaan PUSLITPEN LP2M tahun 2015 dalam
peningkatan kualitas penelitian dosen, pegawai dan mahasiswa UIN
Alauddin Makassar.
Pengumuman sewaktu-waktu dapat berubah, dan apabila terjadi
perubahan akan diberitahukan lewat website UIN Alauddin Makassar
atau lewat prodi/jurusan/ Fakultas masing-masing.
Samata Gowa, 23 Februari 2015
PUSLITPEN LP2M
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Lampiran 1. Contoh Usul Rekomendasi Penelitian Mahasiswa
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Lampiran 2. Contoh Usul Rekomendasi Penlitian Mandiri
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Lampiran 4. Contoh Usul Rekomendasi Penelitian Kelompok
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Lampiran 5. Contoh Laporan Penggunaan Anggaran
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Lampiran 6. Contoh Persetujuan Pembimbing
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