
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Surat Nomor : 279 /R  - UMJ/XI/2017 

 

TATA CARA PENELITIAN INTERNAL 

TAHUN 2017 

Skema yang ditawarkan untuk penelitian internal Tahun 2017, terdiri dari dua skema yaitu 

skema penelitian unggulan UMJ dan skema penelitian kompetitif UMJ. Peneliti hanya boleh 

mengusulkan satu skema saja dengan lama penelitian maksimal satu tahun (mono years) dan 

tidak ada penelitian lanjutan untuk judul yang sama. Bagi penelitian terbaik, akan diberikan 

penghargaan. Sebagai acuan tata cara penelitian UMJ, berikut  adalah informasi yang perlu 

diperhatikan oleh para pengusul sebagai berikut :  

1. Skema Penelitian Unggulan UMJ 

Skema penelitian unggulan UMJ   merupakan penelitian berbasis Rencana Induk 

Penelitian  (RIP) UMJ tahun 2016 – 2021. Dalam Penelitian unggulan UMJ ini,  tema 

dan sub tema penelitian mengacu pada RIP / Renstra Penelitian UMJ 2016 – 2021. 

Tujuan skema penelitian  unggulan UMJ adalah untuk memperkuat riset unggulan 

Universitas yang menjadi ciri khas, atensi dan intervensi UMJ  terkait  dengan tema-

tema penelitian  “Keluarga dan Rekayasa Tekhnologi”. (dapat dilihat pada panduan 

penelitian UMJ Tahun 2016). 

 

a. Persyaratan Peneliti :  

1. Ketua peneliti : Dosen tetap, pendidikan minimal S2, memiliki NIDN, 

minimal Asisten Ahli. 

2. Anggota : berjumlah 1 – 3 anggota, Dosen tetap, pendidikan minimal S2, 

memiliki NIDN, minimal Asisten Ahli (satu diantaranya boleh belum 

memiliki jenjang kepangkatan) pendidikan minimal S2. 

b. Luaran  : 

1. Luaran wajib : Jurnal Nasional ISSN yang OJS dan Seminar Nasional 

2. Luaran tambahan,  boleh pilih ; buku ajar, buku referensi, modul, model, 

produk, jurnal internasional, teknologi tepat guna, rekayasa sosial dan lain 

sebagainya. 

 



c. Pendanaan : 

1. Luaran wajib : Rp. 7.500.000,- 

2. Lauaran Tambahan : Rp. 2.500.000,-  

2. Skema Penelitian Kompetitif UMJ. 

Skema Penelitian Kompetitif UMJ merupakan penelitian berbasis penyelesaikan 

masalah yang relevan dengan berbagai masalah bangsa Indonesia,  dan berorientasi 

kepada  penguatan pengguna (user) tekhnologi dan sosial yang mampu menjawab 

permasalahan bangsa yang   strategis.   

Tujuan skema penelitian kompetitif UMJ adalah untuk memperkuat penyelesaian 

masalah – masalah bangsa dengan mengoptimalkan potensi SDM UMJ sesuai dengan 

peta jalan peneliti. Disamping itu tujuan penelitian kompetitif UMJ juga merupakan 

pendorong bagi tumbuh kembangnya  rumpun kelompok penelitian (Research Peer 

Group). 

 

a. Persyaratan Peneliti. 

 

1. Ketua Peneliti : Dosen tetap, minimal S2, memiliki NIDN, minimlal Lektor.  

2. Anggota : jumlah 1-3 orang, Dosen tetap, minimal S2, memiliki NIDN, 

minimal asisten ahli.  

 

b. Luaran : 

a) Wajib : jurnal nasional terakreditasi, seminar nasional dan bahan ajar. 

b) Tambahan : boleh pilih : jurnal internasional, buku ajar, buku referensi, 

modul, model, produk, poster , blue print, purwarupa, sistem, kebijakan atau 

model yang bersiat strategis dan berskala lokal atau nasional, teknologi tepat 

guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (disertai pedoman 

penerapannya), rekayasa sosial.  

 

c. Pendanaan; 

1. Luaran wajib : Rp. 7.500.000,- 

2. Lauaran Tambahan : Rp. 2.500.000,-  

 

3. Prosedur dan tahap Penelitian  

 

Penelitian dengan  skema unggulan UMJ maupun skema kompetitif UMJ hanya 

dilaksanakan untuk penelitian satu tahun ( mono year )  dengan prosedur sebagai 

berikut ( jadwal tentatif terlampir).  

 

a. Pengajuan proposal ke LPPM (berupa hardcopy 2 eksamplar dan softcopy dikirim 

via email LPPM lppm_umj@yahoo.com.   

b. Tahapan desk evaluasi. 

mailto:lppm_umj@yahoo.com


c. Tahapan Paparan proposal bagi yang lolos desk evaluasi. 

d. Pengumuman kelolosan proposal yang danai  

e. Penandatanganan berita acara 

f. Pencairan dana Tahap I, sebesar 50 %. 

g. Pelaksanaan penelitian. 

h. Monitoring dan Evaluasi . 

i. Laporan akhir dan luaran wajib serta luaran tambahan 

j. Pencairan dana Tahap II, sebesar 50%. 

k. Seminar hasil penelitian / ekspose luaran dan pemberian penghargaan bagi 

penelitian terbaik. 

4. Ketentuan Penulisan. 

a. Sistematika Usulan Penelitian Skema Penelitian Unggulan UMJ 

Halaman Sampul 

Halaman Pengesahan 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Ringkasan 

Bab 1. Pendahuluan 

Bab 2. Renstra / Rip, Peta Jalan Penelitian  

            Perguruan Tinggi Dan Road Map Peneliti 

Bab 3. Tinjauan Pustaka 

Bab 4. Metode Penelitian  

Bab 5. Biaya Dan Jadwal Penelitian 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian  

         Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas  

     Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul  

Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti  



 


