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1. PENDAHULUAN  

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penelitian pada PTKI untuk tahun 

anggaran 2018, model penelitian akan dilaksanakan secara terpusat di Direktorat 

Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam no. 2951 tahun 2017 dan surat edaran yang telah di-

upload di laman diktis no 4107/Dj.I/Dt.I.III.5/HM.01/08/2017 tertanggal 10 Agustus 2017.   

Proses pengusulan dilakukan oleh para pengusul (dosen, fungsional lainnya, pengelola 

jurnal, dst.) secara online melalui laman http://litapdimas.kemenag.go.id. Proposal 

penelitian yang masuk akan divalidasi dan diperiksa oleh tim reviewer atau tim internal 

LPPM IAIN PONOROGO. Proposal yang memenuhi syarat akan disetujui dan akan 

muncul di data base Kementerian Agama cq. Ditjen Pendidikan Islam. Proposal tersebut 

akan menjadi dasar rujukan penetapan besaran dana BOPTN pada setiap PTKIN tahun 

berikutnya. 

 

2. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

b. Undang-Undang No. 12 Tahun 012 tentang Pendidikan Tinggi. 

c. Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan. 

d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2017 

tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor 

e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1056 Tahun 2017 tentang 

Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada pada 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. 

f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2951 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. 

g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2952 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara 

Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. 

h. Surat Edaran Direktur Diktis No. 4107/Dj.I/Dt.I.III.5/HM.01/08/2017 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Online BOPTN Penelitian (Lampiran Prosedur 

Pendaftaran Proposal). 

 

3. KETENTUAN UMUM DAN TEKNIS PENGAJUAN PROPOSAL 

a. Pengusul bisa individu (untuk kategori tertentu) dan kelompok. 

b. Penelitian berbasis output berupa laporan penelitian dalam bentuk dummy, dan 

berbasis outcome berupa artikel yang diterbitkan di jurnal, buku, dan HKI/Paten. 

c. Pengusul mengajukan proposal dan RAB (Standar Diktis). 

d. Pengusul melakukan registrasi online pada http://litapdimas.kemenag.go.id (terakhir 

30 September 2017). 

 

4. PENGUSUL  

Pengusul proposal adalah sebagai berikut: 

a. Dosen 

Dosen yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1) Ber-NIDN/NIDK. 

2) Mempunyai jabatan fungsional. 

3) Penelitian harus berbentuk tim dengan jumlah anggota minimal 2 orang dan 

maksimal 3 orang untuk penelitian dalam negeri, minimal 2 orang dan maksimal 4 



orang untuk penelitian luar negeri. Dikecualikan untuk kluster penelitian 

peningkatan kapasitas, yang dimungkinkan mandiri atau kelompok. 

4) Setiap tim peneliti dapat beranggotakan dosen yang mendapat tugas tambahan  

sebagai pejabat pada perguruan tinggi hanya 1 (satu) orang 

b. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran atau fungsional lainnya di PTKI. Fungsional 

peneliti, pustakawan dan laboran dapat mengajukan penelitian 

c. Pengelola Jurnal 

Pengelola jurnal dapat mengusulkan dengan beberapa kategori: 

1) Jurnal terakreditasi yang terindeks lembaga indexing bereputasi 

2) Jurnal terakreditasi online 

3) Jurnal terakreditasi 

4) Jurnal Pembinaan 

d. Pengusul Pengabdian Berbasis Riset 

Program pengabdian yang terintegrasi dengan riset dan memungkinkan dapat 

memproduksi ilmu pengetahuan. Pelaksanaan pengabdian selalu disertai dengan data 

yang valid, sehingga pilihan melakukan sebuah pemberdayaan dapat diputuskan secara 

tepat. 

 

5. Kategori Bantuan BOPTN Penelitian 

 

a. Bantuan Penelitian 

1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula  

Jenis penelitian ini diperuntukkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti 

pemula dengan kepangkatan asisten ahli. Selain untuk kepentingan akademik, adanya 

penelitian ini juga dimaksudkan untuk menyediakan jumlah penelitian minimal 

standar akreditasi prodi.  

Output klaster ini berupa laporan penelitian dalam bentuk dummy dan artikel jurnal 

sedangkan outcome-nya berupa artikel yang dimuat dalam jurnal nasional yang 

terindeks moraref yang diterbitkan paling lambat pada 6 bulan sejak 

penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir. 

Penelitian pembinaan dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Penelitian ini bisa individu atau kelompok. Untuk kelompok minimal 2 peneliti 

maksimal 3 peneliti. 

b. Memiliki jabatan asisten ahli bagi ketua peneliti 

c. Belum pernah melakukan penelitian di luar karya akhir dari jenjang studi tertentu. 

d. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan Nomor 

Induk Dosen Nasional (NIDN). 

Besar dana Bantuan klaster ini Rp 10.000.000,- s.d Rp 20.000.000-. 

 

2) Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pengembangan Program Studi  

Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan keilmuan berbasis 

program keilmuan pada program studi. Dosen yang melakukan penelitian didorong 

untuk mengembangkan bidang ilmu atau mata kuliah yang diampu dan 

pengembangannya yang menjadi tanggung jawabnya.  

Output klaster ini berupa laporan penelitian dalam bentuk dummy dan artikel jurnal 

sedangkan outcome-ya berupa artikel yang dimuat dalam jurnal nasional yang 

terindeks moraref, IPI dan DOAJ yang diterbitkan paling lambat pada 10 bulan sejak 

penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir atau Naskah buku berbahasa Indonesia 

paling lambat 10 bulan. 

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut: 



a. Pengusul penelitian ini bisa individu atau kelompok. Untuk kelompok minimal 2 

peneliti maksimal 3 peneliti. 

b. Memiliki jabatan fungsional minimal lektor bagi ketua peneliti/peneliti mandiri 

c. Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli  

d. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan Nomor 

Induk Dosen Nasional (NIDN). 

e. Pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, 

dan disertasi  

Kisaran Dana Bantuan klaster ini Rp 10.000.000,- s.d Rp 20.000.000-. 

 

3) Penelitian Dasar Interdisipliner  

Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi dosen-dosen yang mampu mengembangkan 

kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori 

penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan tema penelitian 

strategis, yakni penelitian yang dapat membantu penyelesaian permasalahan dalam 

masyarakat dan bangsa. Untuk itu pendekatan yang digunakan harus interdisipliner 

dan bahkan multidisipliner. 

Output klaster ini berupa laporan penelitian dalam bentuk dummy dan artikel jurnal 

sedangkan outcome-nya berupa artikel yang dimuat dalam jurnal nasional yang 

terakreditasi diterbitkan paling lambat pada 12 bulan setelah laporan pelaksanaan 

penelitian; atau diterbitkan dalam bentuk Naskah buku berbahasa Indonesia paling 

lambat 12 bulan. 

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti dan maksimal 3 

peneliti. 

b. Memiliki jabatan fungsional minimal lektor sampai lektor kepala bagi ketua 

peneliti. 

c. Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli  

d. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan Nomor 

Induk Dosen Nasional (NIDN). 

e. Pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, 

dan disertasi  

Kisaran Dana Bantuan penelitian ini adalah Rp.40.000.000,- s.d Rp 100.000.000,-  

 

4) Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan  

Jenis penelitian ini dikhususkan untuk dosen pada program-program studi ilmu umum 

yang berada di PTKI Negeri. Dalam proses pelaksanaan penelitian jenis ini, pengusul 

harus melibatkan dosen keagamaan terkait dari bidang ilmu keagamaan.  

Output klaster ini berupa laporan penelitian dalam bentuk dummy dan artikel jurnal 

sedangkan outcome-nya berupa artikel yang dimuat dalam jurnal nasional yang 

terakreditasi diterbitkan paling lambat pada 12 bulan setelah laporan pelaksanaan 

penelitian; atau diterbitkan dalam bentuk Naskah buku berbahasa Indonesia paling 

lambat 12 bulan. 

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti maksimal 3 

peneliti. 

b. Memiliki jabatan fungsional lektor sampai lektor kepala bagi ketua peneliti. 

c. Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli  

d. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan Nomor 

Induk Dosen Nasional (NIDN). 



e. Pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, 

dan disertasi  

Kisaran Dana Bantuan penelitian ini adalah Rp.40.000.000,- s.d Rp.100.000.000,- 

 

5) Penelitian Dasar Islam Nusantara  

Penelitian ini terkait dengan islam keindonesiaan, bisa terkait dengan budayanya, 

naskah-naskah kunonya, ekonomi dan politiknya.  

Output klaster ini berupa laporan penelitian dalam bentuk dummy dan artikel jurnal 

sedangkan outcome-nya berupa artikel yang dimuat dalam jurnal nasional yang 

terakreditasi diterbitkan paling lambat pada 12 bulan setelah laporan pelaksanaan 

penelitian; atau diterbitkan dalam bentuk Naskah buku berbahasa Indonesia paling 

lambat 12 bulan. 

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti maksimal 3 

peneliti. 

b. Memiliki jabatan fungsional lektor sampai lektor kepala bagi ketua peneliti. 

c. Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli.  

d. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan Nomor 

Induk Dosen Nasional (NIDN). 

e. Pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, 

dan disertasi  

Kisaran Dana Bantuan Rp.40.000.000 - s.d Rp.100.000.000 

 

6) Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian terapan yang memberikan proyeksi 

pengembangan kelembagaan perguruan tinggi serta dapat memberikan kontribusi 

keilmuan pada perguruan tinggi.  

Output klaster ini berupa laporan penelitian dalam bentuk dummy dan artikel jurnal 

sedangkan outcome-nya terbit pada jurnal terakreditasi paling lambat 12 bulan setelah 

laporan pelaksanaan penelitian, atau Naskah buku berbahasa indonesia siap terbit 

(paling lambat 12 bulan) atau berupa HKI atau paten. 

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti maksimal 3 

peneliti. 

b. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor 

kepala sampai guru besar. 

c. Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal lektor  

d. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan Nomor 

Induk Dosen Nasional (NIDN). 

e. Pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, 

dan disertasi  

Kisaran Dana Bantuan Rp.50.000.000 - s.d Rp.100.000.000 

 

7) Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional 

Jenis penelitian yang diproyeksikan dapat membantu pemerintah dalam 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan kebangsaan.  

Output klaster ini berupa laporan penelitian dalam bentuk dummy dan artikel jurnal 

sedangkan outcome-nya terbit pada jurnal terakreditasi paling lambat 12 bulan setelah 

laporan pelaksanaan penelitian, atau Naskah buku berbahasa indonesia siap terbit 

(paling lambat 12 bulan) atau berupa HKI atau paten. 



Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti maksimal 3 

peneliti. 

b. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor 

kepala sampai guru besar. 

c. Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal lektor 

d. Penelitian bersama atau kolaborasi dengan masyarakat  

e. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan Nomor 

Induk Dosen Nasional (NIDN). 

Kisaran Dana Bantuan Rp.100.000.000 s.d Rp. 250.000.000 

 

8) Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional 

Jenis penelitian yang aspek luarannya dapat memberikan dampak bagi 

peningkatan/perbaikan citra kelembagaan.  

Jenis penelitian yang diproyeksikan dapat membantu pemerintah dalam 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan kebangsaan.  

Output klaster ini berupa laporan penelitian dalam bentuk dummy dan artikel jurnal 

sedangkan outcome-nya berupa jurnal internasional paling lambat 24 bulan setelah 

laporan pelaksanaan penelitian, atau Naskah buku berbahasa resmi PBB siap terbit 

(paling lambat 24 bulan) atau berupa HKI atau paten. 

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti maksimal 4 

peneliti. 

b. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor 

kepala sampai guru besar. 

c. Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal lektor 

d. Penelitian bersama atau kolaborasi dengan masyarakat  

e. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan Nomor 

Induk Dosen Nasional (NIDN). 

Kisaran Dana Bantuan Rp.100.000.000 s.d Rp.500.000.000 

 

 

Tabel 1  

Matrik Kategori Penelitian dan Tagihan Laporan  

No 
Kategori 
Penelitia

n 

Laporan 

Output Outcome Keterangan 

1 Penelitian 
Pembinaan/k
apasitas 
pemula 
(10 s/d 20 

juta) 

Laporan 
lengkap format 
buku; dan 
artikel siap 
dipublikasikan. 

Artikel yang 
dimuat pada 
Jurnal 
nasional dan 
terindeks 
Moraref 

1. Laporan outcome paling 
lambat 6 bulan sejak 
penelitian/anggaran 
tahun berjalan berakhir.  

2. Naskah buku berbahasa 
Indonesia siap terbit 
(paling lambat 6 bulan) 



2 Penelitian 
pembinaan/ 
kapasitas 
pengembang
an Program 
Studi (10 s/d 
20 juta) 

Laporan 
lengkap 
format buku; 

dan artikel siap 

dipublikasikan. 

Jurnal 
nasional dan 

terindeksasi 

Moraref, IPI & 
DOAJ 

1. Laporan outcome paling 
lambat 10 bulan sejak 
penelitian/anggaran 
tahun berjalan berakhir. 

2. Naskah buku berbahasa 
Indonesia siap terbit 
(paling lambat 10 bulan) 

 
3 s/d 5 Penelitian Dasar 

 

Penelitian 
Dasar 
Interdisipliner/
integrasi 
keilmuan/isla
m nusantara 
(40 s/d 100 
juta) 

Laporan lengkap 
format buku; 
dan artikel siap 
dipublikasikan. 

Jurnal nasional 
terakreditasi 

1. Naskah diterbitkan di 
Jurnal Nasional 
terakreditasi, paling 
lambat 12 bulan setelah 
laporan pelaksanaan 
penelitian; atau 

2. Naskah buku berbahasa 
Indonesia siap terbit 
(paling lambat 12 bulan); 

 Penelitian Terapan dan Pengembangan 

6 PTP 
Perguruan 
tinggi 
(Rp. 50 s/d 
100 jt) 

Laporan 
lengkap format 
buku; dan 
artikel siap 
dipublikasikan. 

Jurnal nasional 
Terakreditasi 
atau terideks 
bereputasi; atau 
buku oleh 
Penerbit 
Nasional 

3. Naskah diterbitkan di 
Jurnal Nasional 
terakreditasi, paling lambat 
12 bulan setelah laporan 
pelaksanaan penelitian; 
atau 

4. Naskah buku berbahasa 
Indonesia siap terbit 
(paling lambat 12 bulan); 

7 PTP 
Nasional 
(Rp. 100 s/d 
250 jt) 

Laporan 
lengkap format 
buku; dan 

artikel siap 

dipublikasikan 

Jurnal nasional 
terakreditasi 
Terideks 

bereputasi; atau 

buku oleh 

penerbit 
internasional; 
dan Pencatatan 

HKI/Paten. 
8 PTP 

International 
(Rp. 100 s/d 
500 juta) 

Laporan 
lengkap format 
buku; dan 
artikel siap 
dipublikasikan. 

Jurnal nasional 
terakreditasi 
terideks 
bereputasi; atau 
buku oleh 
penerbit 
internasional; 
dan Pencatatan 
HKI/Paten. 

1. Jurnal internasional, paling 

lambat 24 bulan setelah 

laporan pelaksanaan 

penelitian; atau 

 

2. Naskah buku berbahasa 

resmi PBB siap terbit 

(paling lambat 24 bulan) 

 
a.1. Komponen Proposal Penelitian  

Komponen proposal penelitian sebagai berikut: 

a) Judul Penelitian 

b) Latar Belakang 

c) Rumusan Masalah 

d) Kajian teori dan kajian pustaka 



e) Metode Penelitian 

f) Data dan sumber data 

g) Sumber Bacaan 

h) Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

i) Anggaran 

j) Pelaksana penelitian 

 

a.2. Komponen penilaian proposal  

 
No  Aspek Penilaian Rubrik  Skor Bobot  

A Permasalahan   

1) Latar belakang 

masalah 

1. Tidak mengandung masalah 1 

10 

2. Ada masalah tapi tidak layak diteliti 2 

3. Ada masalah tapi tidak jelas rumusannya 3 

4. Ada masalah dan baik untuk tindak lanjut 4 

5. Masalah yang diambil sangat penting ditindak lanjuti 5 

2) Rumusan 

masalah 

1. RM tidak mencerminkan permasalahan penelitian 1 

10 

2. RM tidak jelas rumusannya 2 

3. RM kurang menggambarkan masalah penelitian 3 

4. RM cukup tepat dan menggambarkan gagasan 

penelitian 

4 

5. RM sanagt ideal dan menggambarkan gagasan 

penelitian 

5 

3) Signifikansi 

Penelitian 

1. Signifikansi penelitian tidak terelaborasi baik 1 

10 

2. Tidak signifikan tapi terelaborasi baik 2 

3. Cukup signifikan tapi tidak terelaborasi baik 3 

4. Signifikan untuk diteliti tetapi dan terelaborasi 

dengan baik 

4 

5. Signifikan dan terelaborasi sangat baik 5 

4) Mengandung 

unsur atau teori 

baru 

1. Tidak mengandung unsur baru 1 

10 

2. Memuat isu baru tetapi tidak berkaitan 2 

3. Mengandung unsur baru tetapi tidak penting 3 

4. Mengandung teori bbaru dan penting untuk 

pengembangan keilmuan 

4 

5. Mengandung teori baru dan sangat penting untuk 

pengembangan keilmuan 

5 

B  Penggunaan Bahasa   

Penggunaan bahasa 

dan deskripsi 

proposal 

1. Ulasan proposal menggunakan bahasa yang tidak 

ilmiah 

1 

10 
2. Bahasa ilmiah tetapi tidak sistematis 2 

3. Bahasa ilmiah dan sistematis 3 

4. Bahasa ilmiah dan rasional 4 

5. Bahasa rancu dan menyalahi akidah 5 

C  Teori dan Referensi   

1. Ketepatan 

menggunakan 

teori 

1. Tidak ada teori yang dipergunakan 1 

10 

2. Ada toeri tetapi tidak berkaitan 2 

3. Ada teori tetapi peneliti tidak mampu 

menggunakannya 

3 

4. Ada teori dan terelaborasi dengan baik 4 

5. Ada teori dan terelaborasi dengan baik dan tepat 5 

2. Penggunaan 

referensi 

1. Referensi tidak berkaitan dengan topic penelitian 1 
10 

2. Referensi yang berkaitan di bawah 10 judul 2 



No  Aspek Penilaian Rubrik  Skor Bobot  

3. Referensi utama berjumlah 5-10 judul 3 

4. Referensi utama lebih dari 11 judul 4 

5. Proposal sudah merujuk 5 referensi utama 5 

3. Kajian hasil 

riset 

sebelumnya 

yang berkaitan 

1. Tidak ada kaitan hasil riset sebelumnya dengan topik 

penelitian 

1 

10 

2. Ada kajian riset sebelumnya tetapi tidak berkaitan 

dengan topic 

2 

3. Ada kajian riset sebelumnya dengan jumlah 1-2 riset 3 

4. Ada kajian riset sebelumnya berkaitan dengan topic 

tetapi kurang terelaborasi 

4 

5. Ada kajian riset sebelumnya berkaitan dengan topic 

tetapi terelaborasi dengan baik  

5 

D  Hipotesis (pendekatan kuantitatif)   

Hipotesis  

1. Tidak ada hipotesis 1 

5 

2. Ada tetapi tidak jelas berkaitan dengan topic 2 

3. Ada dan teruraikan dengan baik 3 

4. Ada jelas tapi tidak tepat 4 

5. Ada, jelas dan sangat tepat 5 

E  Metode penelitian    

Ketepatan 

menggunakan 

metode 

1. Metode yang digunakan tidak tepat 1 

10 

2. Metode yang digunakan ada tapi kurang tepat 2 

3. Metode yang digunakan tepat tapi kurang terjabarkan 

dengan baik 

3 

4. Teruraikan dengan baik, sistematis, dan jelas 4 

5. Terjabarkan dengan baik elaborative dan jelas 5 

F  Alokasi biaya dan waktu   

Pembiayaan  

1. RAB ada tetapi tidak rasional 1 

5 

2. RAB ada cukup rasional 2 

3. Metode yang digunakan tepat tapi kurang terjabarkan 

dengan baik 

3 

4. Teruraikan dengan baik, sistematis, dan jelas 4 

5. Terjabarkan dengan baik elaborative dan jelas 5 

 Jumlah total   100 

 

 

 

    a.3.Penganggaran Penelitian 

Mekanisme dan tahapan yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam penyusunan 

rencana anggaran penelitian sebagai berikut: 

1. Anggaran tidak mencantumkan honorarium peneliti, karena penelitian termasuk 

bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

2. Komponen penelitian dapat mencakup biaya sebagai berikut: 

a. Persiapan 

1) Penyusunan proposal mencakup nara sumber dalam forum diskusi dengan 

teman sejawat 

2) Presentasi proposal mencakup transportasi, akomodasi dan narasumber 

3) Persiapan penelitian dapat mencakup penyusunan instrument , try out 

instrument dan lain sebagainya.  

b. Pelaksanaan 

1) Pengumpulan data melalui penyebarab instrumen, observasi, dan 

wawancara meliputi belanja bahan, biaya akomodasi, transportasi, 



honorarium pengumpul data dan lain-lain 

2) Pengumpulan data dan validasi data melalui FGD mencakup belanja bahan, 

biaya akomodasi, transportasi,dan lain-lain 

3) Analisis data melalui teknik Delphi, SPSS, MOS mencakup belanja bahan, 

biaya akomodasi, transportasi, dan lain-lain   

c. Pasca Pelaksanaan 

1) Seminar ekspose hasil penelitian meliputi biaya narasumber dan moderator, 

transportasi, akomodasi dan belanja bahan. 

2) Desiminasi melalui publikasi ilmiah jurnal dan penerbitan buku hasil 

penelitian, biaya lay out, penerjemahan dan pengiriman artikel 

3) Pengurusan HKI/paten, pembuatan poster, temu lapangan, pelatihan profesi 

mencakup biaya transportasi, akomodasi, dan sebagainya. 

3. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan serta pembelanjaan lainnya 

disesuiakan dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian 

4. Semua biaya yang dikeluarkan dari kegiatan penelitian dikenakan pajak yang 

besarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.   

  
b. Bantuan Jurnal Ilmiah 

 

1) Penghargaan Jurnal Terindeks Lembaga Indexing Bereputasi. Kisaran Dana Bantuan 

Rp.100.000.000 

2) Penghargaan  Jurnal Terakreditasi Online. Kisaran dana Bantuan Rp.75.000.000 

3) Penghargaan Jurnal Terakreditasi. Kisaran Dana Bantuan Rp.50.000.000 

4) Bantuan Jurnal Pembinaan. Kisaran Dana Bantuan Rp.25.000.000 

 

c. Bantuan pengabdian berbasis riset 

 

1) Pengabdian Berbasis Riset. Jenis bantuan ini untuk mengapresiasi pelaksanaan 

pengabdian yang terintegrasi dan berbasis riset. Sehingga program pengabdian jenis 

ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Kisaran Dana  

Output klaster ini berupa laporan pengabdian dalam bentuk dummy dan artikel jurnal 

sedangkan outcome-nya berupa artikel yang dimuat dalam jurnal nasional diterbitkan 

paling lambat pada 12 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau diterbitkan 

dalam bentuk Naskah buku berbahasa Indonesia paling lambat 12 bulan. 

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Pengusul penelitian pengabdian ini berbentuk kelompok minimal 3 orang. 

b. Memiliki jabatan fungsional minimal lektor bagi ketua peneliti. 

c. Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli.  

d. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan Nomor 

Induk Dosen Nasional (NIDN). 

e. Pernah melakukan penelitian pengabdian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.  

Bantuan dana pengabdian Rp.50.000.000-Rp 150.000.000. 

 

2) Kluster Program Pengabdian   
Untuk pengelompokannya, program bantuan pengabdian kompetitif ini dibagi 

ke dalam beberapa klaster, yaitu:  
b. Pengabdian Masyarakat berbasis Madrasah (PMM)  

Ruang lingkup pengabdian berbasis madrasah ini adalah sebagai berikut:  
b. Madrasah menjadi pintu utama untuk memperkuat tradisi keilmuan 

masyarakat. Untuk itu, program pengabdian dimaksudkan untuk memperkuat 



kapasitas kelembagaan (capacity bulding). 
c. memperkuat penyelenggaraan pendidikan inovatif dan kreatif;  
d. Menjadikan madrasah sebagai laboratorium program studi pada perguruan 

tinggi.   
c. Pengabdian Masyarakat berbasis Pesantren (PMP)  

Ruang lingkup pengabdian berbasis pesantren ini adalah untuk:   
a. Memperkuat fungsi pesantren selain sebagai lembaga pendidikan dengan misi 

utama penguatan pemahaman keagamaan (tafaqquh fiddin), disamping 
meneguhkan potensi tambahannya seperti halnya sebagai pusat pengembangan 
potensi kewirausahaan;   

b. Memperkuat penyelenggaraan pendidikan inovatif dan kreatif;  

c. Menjadikan pesantren sebagai laboratorium lembaga;  

d. Pengabdian Masyarakat berbasis Masjid (PMTI)   
Ruang lingkup pengabdian berbasis masjid ini adalah meliputi hal-hal sebagai 
berikut:   
a. Manajemen penyelenggaraan masjid   
b. Perluasan fungsi dari masjid yang—pada umumnya—berfungsi sebagai tempat 

ibadah an sich. Model pengabdian ini didesain untuk menjadikan pusat 
kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya (Islamic Center) seperti bidang 
ekonomi atau pemberdayaan masyarakat lainnya.  

e. Pengabdian Masyarakat berbasis Komunitas (PMC)   
Ruang lingkup pengabdian berbasis komunitas ini adalah meliputi:   
a. Penguatan komunitas marginal/mustad’afin.  

b. Penguatan daerah tertinggal. 

c. Komunitas petani dan buruh. 

d. Komunitas adat tertinggal. 

 

d. Bantuan Publikasi 

1) Ekspose Karya Ilmiah pada Even Internasional. Kisaran Dana Bantuan Rp. 

50.000.000 s/d Rp. 75.000.000. 

2) Penghargaan Publikasi pada Jurnal Internasional terindeks bereputasi. Kisaran Dana 

Bantuan Rp. 25.000.000 s/d Rp.50.000.000. 

3) Penghargaan HKI dan Paten. Kisaran Dana Bantuan Rp. 15.000.000 s/d Rp. 

30.000.000. 
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