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KEPUTUSAIT REKI1OR
UNTVERSITAS ISLAM NEGERI WALISON(X) SEMARAITG
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TEI{TAITG
PAITDUAN PEITELITIAIT KOMPEfl TIF

BAGI DOSEIY, LIIBORAII, PUSTAKAWAIT DAN
TENAGA HNTGSIONAL LIUNITYA UELIILUI PENDAITAAIT BOPTN

I'NTVERSITAS ISLIUI NEIGERI WALISOI{(X) SEUARAITG
TAIIUN 2018

DEI|GAN RAIIUAT TI'IIAIT YANG UAIIA ESA
R.EKTOR T'I{TVERSITAS ISLIIM ITDGERI WALISON(X) SEUARANG,

Menimbang: a.

b.

Mengingat : 1.

bahwa untuk menghasilkEln penelitian yang bermutu dan
bermanfaat serta tertib administrasi penelitian kompetitif bagi
dosen, laboran, pustakawan, dan tenaga fungsional lainnya
melalui pendanaan BOPTN pada Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang Tahun 2O18, perlu dibuat panduan
penelitian kompetitif dimaksud;
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 pada
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018;

Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2OO2 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi;
Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Guru dan
Dosen;
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan
Tingg;
Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2OL4 terrtang Aparatur
Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4O Tahun 2O1O
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2OO9 tentang Dosen;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
TitgCt;

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9. Peraturan...
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Menetapkan:

KESATU :

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor I I Tahun 2OL7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

lO. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang
Penelitian dan PengaMian kepada Masyarakat pada Perguruan
Tinggi Keagamaan;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tingg;

12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang;

13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2Ol5 tentang
Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68ll<llK.OS /2OO9
tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo
Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi
Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;

15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49lPMK.O2l2Ol7
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 86|PMK.O2|2OL7
tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;

17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056
Tahun 2OLZ tentang Panduan Umum Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam.

18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951
Tahun 2Ol7 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada
Perguruan Tinggi Agama Islam.

19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952
Tahun 2Ol7 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite
Penilaian dan/ atau Reviewer dan Tata Cara Penilaian
Penelitian pada Perguruan Tinggi Agama Islam.

20. Keputusan Direlrtur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142
Tahun 2Ol7 Tentang Pencegahan Plagiari.sm di Perguruan
Tinggi Agama Islam.

21. Keputusan Direkflrr Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211
Tahun 2OL7 Tentarrg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Negeri Tahun 2018;

MEMUTUSI(AIT

XEPITN'SAN REI(NOR TEITTANG PANDUAIS PEI{ELITIA.IT
KOMPETITIF BAGI DOSEN, LIIBORAN, PUSTAKAWAIT DAN
TENAGA N'NGSIONAL LIIINNYA MELIILUI PENDAI{AAN BOPTN
UITTVERSITAS ISLITTI NFI}ERI WALISONGO SEUARAITG
TAIIUI{ 2018.
Menetapkan Panduan Penelitian Kompetitif bagi Dosen, Laboran,
Pustakawan dan Tenaga Fungsional l.ainnya melalui Pendanaan
BOPTN Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2Ol8
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagan
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Panduan Penelitian sebagaimana dalam Diktum KESATU
merupakan acuan dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian
pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2O18.
Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor
Nomor 345 Tahun 2Ol7 Tentarrg Panduan Penelitian Kompetitif
Begr Dosen, Laboran, Pustakawan dan Tenaga Fungsional
Lainnya Melalui Pendanaan BOPTN DIKTIS Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang Tahun 2O18, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 10 April 2018

k

llc \:'.i.

{
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I-A.MPIRAN
KEPUTUSAIT REKTOR
UMTIERSITAS ISLIIM NDGERI WALISON(X) SEUARAITG
I{OMOR 112 TAIIUN 2018
TENTANG PAT{DUAN PENELITIAN KOMPETITIF BAGI
[,OSE!I, LI\BORAIT, PUSTAKAWAIT DAIT TENAGA
FT'I{GSIONAL LIUI{ITYA MELTLUI PEI{I'AITAAN BOPTN
UNTYERSITAS ISLIIU I|EGERI WALISOil(X) SEMARANG
TAIIUIT 2()18

A.GAMBARAIT IIMUM

Penelitian Kompetitif bagi Dosen, l,aboran, Pustakawan, dan Tenaga
Fungsional Lainnya melalui Pendanaan Bantuan Operasional Perguruan
Tinggi Negeri (BOPTN) adalah penelitian yzrng secara kompetitif didanai oleh
Universitas Islam Negeri (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 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 lokad (loul wisdoml yang
bermanfaat dalam menciptakan kehidupan yang berkeadaban, berkeadilan
dan berkesetaraan.

B.ARAII PEI|ELITIAII IIIN WALISON(X) SEMARAITG TAIIT'N 2O1E

Arah penelitian UIN Walisongo mengacu pada arah kebijakan dan road-
map penelitian nasional, baik oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia (Kemristekdikti RI) maupun oleh Kementerian Agama
Republik Indonesia (Kemenag RI ). Pada Kemenristekdikti RI, arah kebijakan
dart roadmap penelitian dituangkan dalam Agenda Riset Nasional (ARN)

berdasarkan turunan dari Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). Sedangkan
pada Kemenag RI, arah kebijakan dan roadmap penelitian mengacu pada
Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada
Perguruan Tinggi Keagamaan, ruEutg lingkup penelitian pada Perguruan
Tinggi Keagamaan meliputi: monodisiplin keilmuan; interdisiplin keilmuan;
dan multidisiplin keilmuan. Penjelasan ruang lingkup penelitian pada PTKI
dapat ditelusuri dalam Keputusan Direlrhrr Jenderal Pendidikan Islam Nomor
1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan
PeLaporan Penelitian pada Perguruan Tinggr Keagamaan Islam.

Secara urnun, implementasi arah kebijakan dan roodmap penelitian UIN
Walisongo Tahun 2O18 meliputi jenis penelitian pembinaan, penelitian
dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Pada
implementasinya, penelitian UIN Walisongo Tahun 2O18 terdiri dari 6 (enam)
klaster penelitian, yakni:

1 ) Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas;
2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi;
3) Penelitian Dasar Interdisipliner;
4) Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan;
5) Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi;
6) Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional.

Pembagian...
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- Pembagian klaster penelitian menjadi, pemula, dasar, integrasi, terapan
$an- pengembangan merupakan tonggak/tingkatan t" aiarr 'utirisasi
berdasarkan target capaian penelitian. oleh- karenanya, pelaksanaan
penelitian harus memperhatikan perbedaan dan penekan-an p"d" 

""b"r"r,klaster-klaster tersebut. untuk penelitian bidang fokus ilmu agama,
sosial dan humaniora target capaian penelitian dapal aiutur meurui txrt(Tingtat Ketercapaian Hasil) yang meiiputi rKH materi penelitian terapan
dan TKH materi penelitian pengembangan. Adapun untuk penelitian bidang
fokus sains dan teknologi target capaian p..rilitian aapat drutur *Jrr"i
TKT_lI9ckat Keterterapan Teknorogi) yangmencakup TKT materi terapan
dan TKT materi pengembangan.

Berdasarkan arah kebijakan dan roadmap sebagaimana tersebut di atas,
maka Penelitian Kompetitif UIN walisongo Semarang Tahun 2olg ini
diharapkan menghasilkan pe nelitian-penelitian dengan i.r, a.r, kualilikasi
seb"gai berikut:
l. Memperkuat dan mengimprementasikan Visi UIN walisongo semarang

sebagai Universitas Islam Riset Terdepan pada Tahun 203g.
2. Memperkuat paradigma keilmuan UIN Walisongo Semarang, yakni

kesatuan. ilmu pengetahuan (unitg of scbnes/iahdaai utuii i.,tt,I,-
kemanusiaan dan peradaban, dengan strategi humanisasi ilmu-ilmu
keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modem, lan lsvitarisasi kearifan
lokal.

3. Mengembangkan kajian kritis, inovatif, dan transformatif dalam
khazanah ilmu-ilmu keislaman, Sains-teknologi, sosial-humaniora, dan
seni.

4. Memberikan kontribusi keilmuan (cantribution of lotoutledge) 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, negErra, dan masyarakat
globaf.

6. Menjadi acrran pengembangan pendidikan dan pengajaran serta
pengabdian kepada masyarakat secara terukur, terarah, dan ierpadu.

7. Menghasilkan karya ilmiah yang mampu diterbitl<an pada jurnal nasional
terakeditasi dan jurnal internasional bereputasi, -"upun penerbit
internasional bereputasi untuk meningkatkan rekognisi gtouar uIn
Walisongo Semarang.

8. Menghasilkan karya yang mampu
Intelektual (HAKI) dan Hak paten.

mendapatkan Kak Kekayaan

C. BIDAITG...



6

C. BIDAITG ILMU DAIT PEIIDEKATA.II
Penelitian Kompetitif UIN walisongo Semarang Tahun 2olg meliputi
beberapa bidang keilmuan seb"gai berikut:
1. Penelltlan rslamtc studles.. dilalrukan dalam kerangka humanisasi

ilmu-ilmu keislaman. oreh karena itu dapat -.rrgg.,-i"k.r, b"b.r"p"
pendekatan seperti:
- lelam+ menggunakan pendekatan yang dipakai dalam disiplin atau

k4iian teologi agama-agama ldiuinitg "cf,"olg.- Keduq menggunakan metode ilmu_ilmu yang masuk ke dalam
kelompok humaniora (ratmnnities scienesl, "el..ti lilsafat, rrtotogi,
ilmu bahasa, dan antropologi.

- XefrSg menggunakan metode ilmu-ilmu sosiat (socrct scienes), seperti
sosiologi, ekonomi, ilmu politik, pendidikan dan psikologi. "- Keempat, menggunakan area studies (studi kawasan). -

2. Peaelltlaa salns-TeLnologl, sosial-Humaaiora, dan sent dilakukan
dengan menggunakan kerangka spiritualisasi ilmu pengetah"* a"r,
pendekatan yang dipakai mencakup ilmu secara ruas la large uaietg of
lisciplinargl. strategi dan pendekatan ini dapat ditempuh -EhLri ..p.y"
integrasi antara Sains, teknologi dan seni dengan agErma.

3. Penelltlan rslamlc studles, sosial-Humaniora, salas-Tetnologl dan
Seal den-gaa menggunaLan kerangLa penelitiaa paratcfitatory-l*ton
Research (PAR! dan tieader: dilakukan dengan m..rggu.rik"r, [erangka
penelitian partisipatif maupun penelitian gender pada bidang iimu
Islamic studies, Sosial-Humaniora, Sains-Tetnotogi dan Seni.

D. XLIISITER PEITELITIAIY

Penelitian Kompetitif UIN walisongo semarang Tahun 2olg meliputi 6
(enam) klaster penelitian yaitu:
1. Peaetlttaa Pemblnaan/pentagkataa Ihpasttas

- Penelitian ini diarahkan untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas
penelitian bag dosen yang bersangkutan, maupun bag
laboran/pustakawan / tenogafungsional lainnya.

- Penelitian ini diajukan dan dilaksanakan oleh satu orang dosen,
laboran/ pustakawan / tenaga fungsional lainnya.

- Dosen yang mengusurkan minimar telah memiliki Nomor Induk Dosen
Nasional (NIDN).

' Penelitian ini w4iib menghasilkan ouerut berupa laporan lengkap hasilpenelitian format buku, laporan -keuangai 
dan

Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas. sedangkan outame ftnelitian ini
beryqa submit jurnal ilmiah minimaf piaa iumat nasional yang
terindeks Moraref.

2. Peaelltl,an...
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2. Penclltlaa Dasar Pengembangan Program Studl
- Penelitian ini bersifat individual maupun kelompok dosen yang

diperuntukkan bagi pengembangan kompetensi dosen dalam rangka
peningkatan kepakaran dan mutu program studi, sehingga setiap
fungsional pada homebase program studi didorong untuk
mengembangkan keahlian bidang ilmu dan pengembangan
kompetensi yang menjadi tanggung jawabnya di program studi.

- Pengusul pada penelitian ini adalah dosen dengan jabatan fungsional
minimal Asisten Ahli.

- Jika diqiukan secara kelompok, maka jumlah peneliti malsimal 3
(tiga) orang.

- Penelitian ini wajib menghasilkan ou@ut berupa laporan lengkap
hasil penelitian format buku, laporan keuangan dan
Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas. Sedangkan out@me penelitian ini
berupa submit jurnal ilmiah minimal pada jurnal nasional yartg
terindeks Moraref dan DOAJ.

3. Peaelltlan Dasar laterdlslpllner
- Penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang

ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun yang
bertujuan untuk merespon isu-isu strategis dalam kaitannya dengan
pengembangan ilmu maupun permasalahan lain di tengah
masyarakat dan bangsa.

- Interdisipliner atau multidisipliner dapat berlangsung melalui lintas
bidang ilmu dalam rumpun ilmu yang sama maupun lintas rumpun
ilmu, dan baik pada homebase yang sama maupun lintas
homebase, baik antar-program studi maupun antar-fakultas.

- Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok, minimal 2 (dua) orang
dan maksimal 3 (tiga) orang dengan jabatan fungsional minimal Lektor.

- Penelitian ini wajib menghasilkan ottput berupa laporan lengkap hasil
penelitian format buku, Laporan keuangan dan Pembinaan/ Peningkatan
Kapa.sitas. Sedangkan out@me penelitian ini berupa submit jumal
ilmiah minimal pada jurnal nasional terakreditasi.

4. Penelltlaa Dasar Iategrasl Kellmuaa
- Penelitian ini diarahkan untuk pengembangan keilmuan dasar

integrasi ilmu yang terdiri dari lintas program studi dengan
pendekatan kesatuan ilmu (unitgr of sciencesl, yakni humanisasi ilmu-
ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi
kearifan lokaT (local uisdom|

- Penelitian ini diajukan dan dilaksanakan secara kolektif oleh
kelompok dosen dengan jumlah minimal 2 (dua) orang dosen
maksimal 3 (tiga) orang dosen dengan jabatan fungsional minimal
kktor Kepala untuk Ketua Peneliti dan Lektor untuk Anggota Peneliti.

- Kelompok peneliti yang mengajukan harus mencerminkan lintas
disiplin ilmu dan pendekatan kesatuan ilmu (unity of scienesl,
sehingga anggota peneliti harus terdiri dari dosen dari disiplin ilmu-
ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern.

- Penelitian ini wajib menghasilkan atQut berupa, Laporan lengkap hasil
penelitian format buku, Laporan keuangan dan Pembinaan/ Peningkatan
Kapa.sitas. Sedangkan aut@me penelitian ini berupa submit jumal ilmiah
minimal pada jurnal nasional terakreditasi.

5. Perelltler-..
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5. Perelltian Terapan dan Peagembangan Perguruan Tinggt

Penelitian ini merupakan penelitian terapan (opplied researcfi dali
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 tinggl.

Penelitian ini diajukan dan dilaksanakan secara kolektif oleh
kelompok dosen dengan jumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal
3 (tiga) orang dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala
untuk Ketua Peneliti dan kktor untuk Anggota Peneliti.

Penelitian ini wajib menghasilkan autput berupa laporan lengkap hasil
penelitian format buku, laporan keuangan dan Pembinaan/ Peningkatan
I(apasitas. Sedangkan out@me penelitian ini berupa submif jurnal
ilmiah minimal pada jurnal nasional terakreditasi.

5. Penelitian Terapaa dan Peagembangan Nasional

- Penelitian ini merupakan penelitian terapan (applied researcfl dari
suatu pengembangan ilmu pengetahuan, teknoloSr, dan seni terkait
pengembangan strategis nasional di bidang keagamaan maupun
bidang lain yang relevan dengan disiplin ilmu peneliti.

- Penelitian ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis nasional yang
diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi
masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.

- Penelitian ini diajukan dan dilaksanakan secara kolelrtif oleh
kelompok dosen dengan jumlah minimal 2 (dua) orang dosen dan
maksimal 4 (empat) orang dosen dengan jabatan fungsional minimal
kktor Kepala untuk Ketua Peneliti dan kktor untuk Anggota Peneliti.

- Penelitian ini wajib menghasilkan oufirut beropa laporan lengkap hasil
penelitian format buku, laporan keuangan dan
Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas. Sedangkan out@nle penelitian ini
berupa submit jurnal ilmiah minimal pada jurnal nasional
terakreditasi.

E. BESARAJT DANA PENELITIAN

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

Penelitian Pembinaan/Peninekatan Kapasitas Rp. 15.OOO.OOO,-1

Rp.21.O0O.OOO,-2
Penelitian Dasar Pengembangan Program
Studi

Rp. 41.0O0.0O0,-3 Penelitian Dasar Interdisipliner
Penelitian Dasar Intesrasi Keilmuan Rp.65.0O0.0O0.-4

5
Penelitian Terapan dan Pengembangan
Perzuruan Tinggi Rp.75.OO0.0OO,-

6 Penelitian Terapan dan Pengembangan
Nasional Rp. 1OO.OO0.0OO,-

r. PERSYARATAN...
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F. PERTIYARATAIT PENGA.IUAIT PENELITIAIT

Persyaratan pengajuan Proposal Penelitian Kompetitif BOPTN UIN Walisongo
Semarang Tahun 2O18 adalah sebagai berikut:

1. Pengusul

a) Dosen Tetap, baik PNS maupun Non PNS yang memiliki NIDN/NIDK
dan memiliki jabatan fungsional, kecuali pada klaster Penelitian
Pembinaan/Peningkatan Kapasitas tidak diwajibkan memiliki jabatan
fungsional.

b) Tenaga fungsional lain selain dosen dapat mengajukan penelitian
hanya pada klaster Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas.

2. Proposal Peaelltlaa Yang DlqJntcn

a) Proposal penelitian bukan merupakan proposal tesis, disertasi, atau
proposal penelitian yang pernah ditakukan sebelumnya (dibuktikan
dengan Surat Pemyataan bermaterai Rp. 6.OOO).

b) Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga lain
(dibulaikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.OOO).

c) Melampirkan Surat Pernyataan siap menyelesaikan penelitian dengan
output dan out@me sesuai dengan masing-masing kategori 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.

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

G.WAKTU PENGA'UAIT DAIS PROSES PEITGA.'UAIT PROFOSAL PENELITIAIT

1. lfahu Pengqluaa Proposd

Pengajuan proposal Penelitian Kompetitif UIN Walisongo Semarang
Tahun 2018 dilakukan secara online ke DIKTIS Kemenag RI melalui
httD: / /li kemenas.so.id dengan waktu pengajuan proposal
mengikuti waktu yang ditentukan oleh DIKIIS Kemenag RI.

2. Prosce Pengqluaa Proposd

Proses pengajuan proposal penelitian dilakukan secara onlin€ dengan
tahap-tahap sebagai berikut:

a) Setiap pengusul wajib memiliki akun atau menjadi MEMBER di
htto:/ /litapdimas .kemenas.so.id dengan mengisi data-data yang
dipertukan dan melakukan aktivasi melalui email yang telah dikirim.

b) Setiap pengusul wajib melakukan register sebagai PENELITI dengan
cara login ke http: / / litapdimas.kemenae. eo.id dengan mengisi data-
data yang diperlukan.

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

d) Pengusul mengajukan proposal secara fisik ke LP'2M beserta seluruh
persyaratan administrasi untuk diverifikasi berkas. Bagi yang
memenuhi syarat akan memperoleh Surat Rekomendasi dari Pimpinan
LP2M.

e) Setelah...
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e) Setelah Surat Rekomendasi maka pengusul melakukan pendaftaran
proposal dengan LOGIN ke laman htto: / /litapdimas.kemenae.eo.id
dan kemudian mengupload lile dokumen (format PDF). Berkas yang
diupload terdiri dari 2 (dua) file, yakni: 1). Proposal Penelitian, 2).
Rencana Anggaran Biaya (RAB).

f) Berkas yang di-upload akan diverifrkasi online oleh ADMIN Litapdimas
DII,ilIS Kemenag RI.

g) Proposal yang lolos administratif, akan direview oleh reviewer yang
ditetapkan oleh DIKTIS Kemenag RI.

h) LP2M mengumumkan nominasi Penerima Bantuan Pendanaan
Penelitian Kompe titif 2O 1 8 .

H.SISTEMATII(A PROPOSAL DA.!T R.AB

1. Sistematika Proposal

a

Proposal diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines, huruf Times
New Roman, sizn L2 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. t atar Belakang (memuat Signifikansi Penelitian)
c. Rumusan Masalah
d. Tujuan Penelitian
e. Kajian Penelitian Terdahulu
f. Kerangka Teori
g. Metode dan l^angkah-Langkah Penelitian
h. Jadwal Penelitian
i. Daftar Pustaka
j. f^ampiran-Lampiran, terdiri dari:

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

2l Copy SK Jabatan F ungsional terakhir kecuali untuk klaster
Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas.

3) Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 6.OO0 yang memuat:
- Proposal penelitian bukan merupakan proposal Tesis,

Disertasi, atau proposal penelitian yang pemah dilakukan
sebelumnya;

- Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga
lain.

- Siap menyelesaikan penelitian dengan output dan out@me
sesuai dengan masing-masing kategori penelitian.

4) Surat Persetujuan dari Kajur untuk Penelitian Individual, dan
Dekan untuk Penelitian Kolektif.

5) Surat Rekomendasi dari Pimpinan LP2M.

2. SlsteaatlAa...
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2. SlstematlLa RAB
. RAEI 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.

I. SEMIITAR, PEL/\KSIAI{AAI{, PELIIPIORAIT DAil PT'BLII(ASI IIASIL
PEITELITIAN

1. Sealnar Penelltlan
Seminar yang dimaksud adalah presentasi penelitian di hadapan
reviewer atau ahli yang ditetapkan oleh LP2M sebagai bagan dari fungsi
kontrol kualitas penelitian. Seminar penelitian terdiri dari 3 (tiga) jenis
sebagai berikut:

a) Seminar Proposal Penelitian

Proposal yang telah dinyatakan layak/ lolos pada tahap penilaian desk
evaluasi oleh reviewer wajib diseminarkan di hadapan reviewer atau
ahli yang ditetapkan oleh LP2M dalam bentuk Seminar Proposal
Penelitian.

b) Seminar Progress Report Penelitian

Penettian yang dilaksanakan oleh peneliti wajib diseminarkan di
hadapan reviewer atau ahli yang ditetapkan oleh LP2M dalam bentuk
Seminar Progress Report atau Seminar Evaluasi laporan Antara.

c) Seminar Hasil Penelitian

Penelitian yang telah selesai dilaksanakan oleh peneliti wajib
diseminarkan di hadapan reviewer atau ahli yang ditetapkan oleh
LP2M dalam bentuk Seminar Hasil Penelitian

2. Pelatsaaaaa Penelitiaa
Pelaksanaan Penelitian Kompetitif Tahun 2018 adalah 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggd Surat Keputusan tentang Peneliti/Tim Peneliti
dikeluarkan Rektor. Oleh karena itu, desain penelitian harus memuat
walrtr,r penyelesaian kegiatan penelitian sesuai dengan jadwal
pelaksanaan.

3. Pelaporan da! hrbltkasl Eastl Penelltlan

Penelitian Kompetitif Tahun 2Ol8 memiliki pencapaian hasil dan luaran
program berupa output dart out@me yang akan dilakukan monitoring
dan/ atau evaluasi oleh DIKTIS dan LP2M UIN Walisongo Semarang, baik
secara online maupun offline. Oleh karena itu, setiap penerima dana
penelitian wajib membuat Laporan Penelitian dan Publikasi Hasil
Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

lllo....
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LaporanNo Kategorl
Penelltlaa Cht Otttcomr Kete

1 Penelitian
Pembinaan/
Peningkatan
Kapasitas

1. Laporan
lengkap
hasil
penelitian
format
buku

2. Laporarr
keuangan

3. Draft
Artikel
Jurnal

Submit
Jurnal
Nasional
minimal
terindeks
Moraref

a. I.aporan output
paling lambat 6
bulan sejak Surat
Keputusan tentang
Peneliti/Tim
Peneliti
dikeluarkan
Rektor.

b. Laporan out@tne
paling lambat 6
bulan sejak
penelitian/
anggaran tahun

alan berakhir
2 Penelitian

Dasar
Pengembangan
Program Studi

l. Laporan
lengkap
hasil
penelitian
format
buku

2. Laporarr
keuangan

3. Draft
Artikel
Jurnal

Submit
Jurnal
Nasional
minimal
terindeks
Moraref
dan DOdJ

a. la:pra outryt
paling lambat 6
bulan sejak Surat
Keputusan tentang
Peneliti/Tim
Peneliti
dikeluarkan
Rektor.

b. Laporan outame
paling lambat 8
bulan sejak
penelitian/
anggaran tahun

alan berakhirbe
3 Penelitian

Dasar
Interdisipliner

l. Laporan
lengkap
hasil
penelitian
format
buku

2. Laporart
keuangan

3. Draft
Artikel
Jurnal

Submit
Jurnal
Nasional
minimal
Terakredi
tasi
Nasional

a. I.apora,r output
paling lambat 6
bulan sejak Surat
Keputusan tentang
Peneliti/ Tim
Peneliti
dikeluarkan
Rektor.

b. Laporan out@me
paling lambat 1O
bulan sejak
penelitian/
anggaran tahun

alan berakhirbe
4 Penelitian

Dasar
Integrasi
Keilmuan

1. Laporan
lengkap
hasil
penelitian
format
buku

2. Laporarr
keuangan

3. Draft
Artikel
JurnaI

Submit
Jurnal
Nasional
minimal
Terakredi
tasi
Nasional

a. Iapranr ouQrut
paling lambat 6
bulan sejak Surat
IGputusan tentang
Peneliti/ Tim
Peneliti dikeluarkan
Rektor.

b. Laporan out@me
paling lambat 16
bulan sejak
penelitian/
anggaran tahun

alan berakhir
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No Kategorl
Peaelitian

Laporaa
(hrtput Outcotrtc Keterangan

5 Penelitian
Terapan dan
Pengembangan
Perguruan
TinCCi

l. Laporan
lengkap
hasil
penelitian
format
buku

2. Laporan
keuangan

3. Draft
Artikel
JurnaI

Submit
Jurnal
Nasional
minimal
Terakredi
tasi
Nasional

a. La..prarr output
paling lambat 6
bulan sejak Surat
Keputusan tentang
Peneliti/Tim
Peneliti
dikeluarkan
Rektor.

b. Laporan outame
paling lambat 24
bulan sejak
penelitian/anggara
n tahun berjalan
berakhir

6 Penelitian
Terapan dan
Pengembangan
Nasional

1. Laporan
lengkap
hasil
penelitian
format
buku

2. Iaporarr
keuangan

3. Draft
Artikel
Jurnal

Submit
JurnaI
Nasional
minimal
Terakredi
tasi
Nasional

a. Laporan output
paling lambat 6
bulan sejak Surat
Keputusan tentang
Peneliti/Tim
Peneliti
dikeluarkan
Rektor.

b. Laporan out@me
paling lambat 24
bulan sejak
penelitian/
anggaran tahun
be{alan beraktrir

4. Unggahan laporan (httltut dat Outcone Penelitiaa
a) Setiap peneliti wajib mengunggah laporan penelitian, baik output

(berupa laporan penelitian) maupun outcom.e (berupa artikel jurnal)
tersebut ke dalam akun Litapdimas (litapdimas.kemenag.go.id)
dengan tal:apan mekanisme sebagai berikut:
l. Membuka website Litapdimas www.lita s. o.id dan

login sesuai usemame dart pa^ssuord masing-masing.

2. Mengunggah fiIe laporan penelitian dalam bentuk pdfyang terdiri
dari cover, lembar pengesahan, dan isi laporan penelitian. Cover
dan isi diunggah secara terpisah, dan lembar pengesahan
dimasukan di dalam halaman depan isi penelitian.

3. Mengisi abstrak dan kata kunci hasil penelitian dalam kolom yang
sudah disediakan.

b) Jika peneliti tidak mengunggah outptrt dart outame penelitian sesuai
batas waktu yang telah ditetapkan, maka penerima bantuan akan
diberi sanksi sesuai kebijakan LP2M UIN Walisongo.

J. BENTT'IL..
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J. BEITTT,K L/TPIORAIT PEI{ELITHIT
l,aporan Penelitian Kompetitif UIN Walisongo Tahun 2018 terdiri dari

Laporan Hasil Penelitian, Laporan Keuangan dan Draft Artikel Jurnal
dengan format sebagai berikut:
1. Laporan Hasll Penelltlaa

a) Laporan hasil penelitian ditulis dalam format buku ukuran 14,8 cm x
21 cm dengan jumlah halaman sebagai berikut:
1. Penelitian Sosial, Humaniora, dan Keagamaan minimal 125 hlm

(tidak termasuk halaman judul, lembar pengesahan, kata
pengantar, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran).

2. Penelitian Sains dan Teknologi minimal IOO hlm (tidak termasuk
halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi,
daftar pustaka, dan lampiran).

b) Laporan hasil penelitian ditulis dengan jarak 1 (satu) spasi, dan
dengan font llmes ffeu Roman ukuran 11, kecuali untuk:
l. Halaman judul luar (lnrd averl dan halaman judul dalam (so.ft

oouer) disesuaikan dengan panjang judul dan aspek estetika.
2. Catatan kaki/footnote, ditulis dengan menggunakan font ?[mes

iYeur Roman ukuran 10.

c) Page Margn menggunakan batas tepi (margat) sebagai berikut:
. Tepi atas :2 cm
. Tepi bawah :2 cm
. Tepi kiri : 3 cm
. Tepi kanan :2 cm

d) Cover laporan hasil penelitian dibuat dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. Desain cover disesuaikan dengan topik penelitian, dan dapat
ditambahkan gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan topik
penelitian.

2. Desain cover harus menampilkan logo UIN Walisongo dan LP2M
UIN Walisongo, serta dituliskan sDlbiayat Denga! Aaggaran
BOPTIT IIIN Wdtsongo Senaralg Tahun 2018" dan pada bagian
atas kanan halaman cover depan dituliskan klaster penelitian.

3. Menyebutkan nErma peneliti dengan gelar akademik yang
dimilikinya dan ID Peneliti Litapdimas.

4. Desain cover dicetak dengan dilaminasi Doft/ Glossy.

e) Laporan hasil penelitian harus disertai abstrak penelitian sesuai
dengan kaidah IMRAD (Introduction Method, Result and. Disanssion),
yakni menggambarkan latar belakang masalah penelitian, metode,
temuan penelitian. yang menggambarkan masalah penelitian,
metodologi dan inti temuan penelitian. Abstrak ditulis dengan
mengzunakan bahasa Indonesia dan Inegris/Arab dengan masing-
masing jumlah kata maksimal 3OO dan ditulis dengan I spasi dan
disertai kata. kunci lkeyutordsl.

f) Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia, atau Bahasa Inggris, atau
Bahasa Arab dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang baik
dan benar.

g) Sistematika...
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g) Sistematika isi laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya memuat
unsur-unsur sebagai berikut:

1. Model A:

. Pendahaluan

. Kajian Pustaka

. Metode Penelitian

. Data dan Analisisnya

. Kesimpulan

2. Model B:
. Pendahuluan
. Penelaahan Pustaka
. Deskripsi sekaligus Analisis
. Kesimpulan

3. Model C:
. Pendahuluan
' Kerangka Teoritik
. Penyajian Data
. Analisis
. Kesimpulan

4. Model D (khusus PAR dan PAR Gender):
. Pendahuluan
. Kerangka Teoritik
. Strateg, Metode dan Teknik Pendampingan
r Kondisi Awal Subjek Dampingan
. Proses Pendampingan
. Hasil Pendampingan
. Keberlanj utan Program Pendampingan
. Kesimpulan

5. Model E:
. Pendahuluan
. Tak terikat dengan rumusan baku, tetapi disesuaikan dengan

substansi masalah yang dibahas
. Kesimpulan

h) l,aporan hasil penelitian yang didanai melalui BOPTN UIN Walisongo
wajib dilakukan pengesahan oleh pimpinan LP2M dengan prosedur
sebagai berikut:
1. Peneliti mengirimkan pint out draft laporan hasil penelitian kepada

LP2M.

2. Pimpinan LP2M mengecek kesesuaian dengan pedoman pelaporan
hasil penelitian.

3. Pimpinan LP2M menandatangani Surat Pengesahan Penelitian.

4. Surat Pengesahan Penelitian dimasukkan dalam laporan hasil
penelitian (dalam format buku).

5. Buku taporan hasil penelitian kemudian distempel oleh LP2M'

il Jumlah laporan hasil penelitian yang dikumpulkan ke LY2M
sebanyak 15 eksemplar.

j)Teknik...
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) Teknik Rujukan menggunakan sistem /ootnote (catatan kaki) yang dihrlis
secara'lengkap" (tidak menggunakai ibid., op. cit., dan loc. cit ) dan
dapat dirujuk kepa.da daftar pustaka. Adapun cara penulisan footnote
adalah sebagai berikut:
. Buku: nama penulis, judul buku (italic), kurung buka, kota

penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup,
h., nomor halaman, titik.
Contoh:
1A. Qodri A. Azizy, Pendidikan [Agama] untuk Membangun Etika
Sosial, (Semarang: Aneka Ilmu, 2OO3), h. 17.

Skripsi/Tesis:nama penulis, "judul skripsi/tesis ditulis tegak dalam
dua tanda petik," skripsi/tesis (italic), kurung buka, kota, titik dua,
nama Perguruan Tinggi, tahun, kurung tutup, h., nomor halaman,
titik.
Contoh:
1 M. Ali Nuruddin, "7.a1<at (Pajak) sebagai Instrumen dalam
Kebiiakan Fiskal," ?esis, tidak diterbitkan, (Yogralarta: Program
Pascasa4'ana UIN Sunan Kalijaga Yograkarta, 2OO3), h. 99.

Artikel dalam Jurnal/Media Massa:nama penulis, "judul artikel
ditulis tegak dalam dua tanda petik," sumber artikel (ttaltQ, nomor
atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik.
Contoh:
I Sukidi Mulyadi, "Violence under The Banner of Religion: The Case
of Laskar Jihad and laskar Kristus," Jumal Studia Islomika, YoL,
lO, No. 1,2003, h. 120.
z Degung Santikarma, oMonumen, Dokumen dan Kekerasan
Massal," Kompas, 1 Agustus 2OO3,h. 12.

Artikel dalam Buku (Bunea Rampai): nama penulis artikel, "judul
artikel ditulis tegak dalam dua tanda petilf, dalam, nama editor
buku, judul buku (italiQ, kurung buka, kota penerbitan, titik dua,
nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman,
titik.
Contoh:I Marwan Sholahuddin, "Mengenal Kearifan lokal di Klepu
Ponorogo: Praktik Hubungan Sosial Lintas Agama dan Mekanisme
Pencegahan Konllik," dalam Irwan Abdullah, dkk. (ed.), Agama dan
Keaifan Lokal dalam Tantangan Global, (Yoryakarta: Pustaka
Pelajar,2OO8), h. 112.

Artikel dalam Media nline:nama penr.rlis, "judul artikel ditulis
tegak dalam dua tanda petik," nama situs, tanggal akses situs.
Contoh:
t Azyumardi Azra, "Memahami Gejala Fundamentalisme,
"http://media. inset.org/islam/etc/ gejala.htrnl, diakses pada
tanggal 19 Juni 2008.

a Makalah Seminar:nama penulis, "judul makalah ditulis tegak
dalam dua tanda petik," makalal4 nama/tema seminar, tempat
pelaksanaan seminar, waktu, h., nonor halaman, titik.
Contoh:
1 Machasin, "Fundamentalisme dan Terorisme," malealah
dipresentasikan dalam Moslem Scholars Congress dengan tema
"Reading of The Religious Texts and The Roots of Fundamentalism,"
Hotel Saphir Yograkarta, Minggu, 13 Juni 2004, h. 5.

k) Transliterasi...
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k) Transliterasi dari Arab ke La.tin dapat menggunakan pedoman yang
dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau sistem transliterasi" laii
asalkan konsisten.

l) Gambar, grafik, peta, diagram atau foto dapat dimasukan di dalam
laporan penelitian diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batastidak melampaui ba as tepi kertas dan di bawah gd'b; disajid
nomor dan judul gambar.

m) Tabel disaiikan di tengah, simeEis dengan batas tepi kiri dan kanan
pengetikan, jarak antara baris dalam tabel adalah satu spasi, dan
setiap tabel diberi nomor tabel dan judul tabel di atas tabel.

n) Daftar Pustaka disusun menggunakan pola seperti penulisan
footnote, minus keterangan halaman dengan sedikit perubahan:
lama pengarang ditulis terbalik dengan mendahtrlukan nama
belakang, dan tanda kurung pada data publikasi dihilangkan. Oaftar
pustaka disusun menurut abjad dengan mengabaikan- "al_" pada
nama pengarang Arab dengan spasi l.O dan after spasi 6.
Contoh:

Ilaftar Pustal.

Azi,zy, A. Qodri A., Pendidilcan tAganat unhtk Menbangun E:tika $sirrl
Semarang: Aneka Ilmu, 20O3.

llaa, ervumati, "Memahami Gejala
Fundamentalisme,"http: / / media-insel org/ islam/etc/ gejala-htrd,
diakses pada tanggal 19 Juni 2008.

Machasin, "Fundamentalisme dan Terorisme," malealah dipresentasikan
rtalam Moslem Scholars Congress dengan tema "Reading of The
Re@ious Texts and The Roots ef pun6t6nsntalism," Hotel Saphir
Yoryal<arta, Minggu, 13 Juni 2004.

Mulyadi, Sukidi, "Violence under The Banner of Religion: The Case of
L^askar Jihad and Laskar I(ristus," Jurrral Satdia Islanika Vol. lO,
No. 1,2OO3.

Nuruddin, M. Ali, 2*^t Pajakl sebagai Instrumen dalam Keb{iakan
Fiskal," ?bsrs, tidak diterbitkan, yograkarta: p"igrr*
Pascasa4'ana UIN Sunan lGlijaga yoryakarta, 2003.

al-Qusyairi, Abu al-Qasim Abd al-IGrim ibn Hawazin, al-Naysaburi, aJ_
RisaWtalQusAaVryUah ditahqiq oleh Matuf Zurayq cLr, ,ati.eUa
al-Hamid Balthahji, Beirut Dar al-Khair, Lth.

Santikarma, Degung "Monumen, Dokumen dan IGkerasan Massal,"
Kompas, 1 Agustus 2003.

Sholahuddin, Marwan, "Mengenal Kearifan L,okal di Klepu ponorogo:
kaktik Hubungan Sosial Lintas Agama dan- Mekanisire
Pencegahan KonIIik,, dalam Irwan Abdullah, dkk. (ed.), Agatrn
dan Kea4fan Lolcal dalan Tanfongan Cilobal, yogak*ti puitaf<a
Pelajar,2OO8.

2. Laporar...



2. Laporan Keuangan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (pMK) Nomor
90/PMK.o5/2or2 tentang Tata cara pembayaran b"rui" Rangka
Pelaksanaan APBN dan surat Keputusan Dirjen pendidikan Istam ivo.4390 Tahun 2O1S tentang pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan
Pelaporan Penelitian PTKAI, maka penerima bantuan penettian T.hrr'2018 diwajibkan menyerahkan Laporan penggunaan Dana dan Bukti
Pendukungnya (kuitansi, bukti pembayaran p"i"t, foto kegiatan, dll).

3. Draft Artikel Jurnal
Draft artikel jurnal ditulis dengan ketentuan yang berlaku dalampenulisan karva tulis ilmiah dengan mengikuti- kaidah IMRAD
(Introduction, Metlad., Result and Discussion) dan ketentuan guid.elines
yang berlaku pada masing-masing jurnal yang ditqju untuk publikasi.

K. PENCAIRAIT DANA PtsNELITIAN

lantuan dana penelitian akan diberikan melalui kontrak kerja antara
Peneliti dengan LF2M. Bantuan tersebut akan diberikan melahii 2 (dua)
termin, yal<ni 600/o dan 4oo/o. Bantuan tersebut masuk ke rekening peneliti
pada Bank Jateng Syari'ah dan bisa dicairkan dengan ketentuari sebagai
berikut:
r. 6o0/o dicairkan dTg"l 

_ 

menyerahkan photo copy sK Rektor tentang
Penerima Dana Penelitian, photo copy surat kontrak pelaksanaan
Penelitian, dan menandatangani amprah SpJ.

2. 4oo/o dicairkan dengan menyerahkan Laporan Hasil penelitian dalam
format buku yang disahkan Lp2M, Laporan Keuangan, Draft Artiket
Jurnal, dan pint out bukti submit artikel jurnal, serti menandatangani
amprah SPJ.
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L. XETENTUANTAMBAIIAN

1. DIIffIS Kemenag RI dan/atau LP2M UIN Walisongo Semarang berwenang
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan
pelaporan penelitian.

2. Ketua LP2M UIN walisongo semarang berwenang melakukan perubahan
seperlunya untuk kelancaran program penelitian ini apabila dipandang
perlu.

M.PENUTUP

Demikian Panduan penelitian Kompetitif UIN Walisongo Semarang
Tahun 2018 ini disusun. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan
Penelitian Kompetitif B"gi Dosen, Laboran, Pustakawan dan Tenaga
Fungsional Lainnya Melalui Pendanaan BoprN universitas Islam Negeri
walisongo semarang Tahun 2ol8 ini, akan diatur kemudian berdasarkan
kebliakan Ketua LP2M UIN Walisongo Semarang.
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