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Kepada yang terhormat,

di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.,

oleh calon peneliti secara online. Pendaftaran onltne melalui laman
https:/flitandimas.kemenas.qo.id/ dan bit.ly/PronosalTahun2023. Oleh karena
itu, Bapak/Ibu calon peneliti agar segera menyiapkan Proposal Penelitian Tahun
2423 Ersebut dengan memperhatikan Juknis Litapdimas Tahun 2023 yang bisa
diakses di http://lppm.iain ponoroso.ac.id/.

Klaster penelitian yang ditawarkan pada Penelitian Tahun 2023 di IAIN
Ponorogo berjumlah 3 klaster adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas (Besar bantuan didasarkan
pada penilaian reviewer dan komite penilaian penelitian) dengan persyaratan
admini stratif sebagai beri kut.
a. Pengusulan dilakukan secara individual oleh dosen tetap IAIN

Ponorogo atau fungsional lainnya yang memiliki NIDNA{IP (PNSAtron
PNS) dan memiliki jabatan fungsional (afung) Asisten Ahli/setara
(Bagi calon peneliti dengan Jafung Asisten Ahlilsetara baru mohon
submit proposalnya ke Litapdimas diatas tanggal I septemp er 2022);

b. Peneliti memiliki akun di Litapdimas;
c. Fill in Proposal yang akan di submit di Litapdimas memiliki tingkat

pla giasi 
= 

25yo (bukti dilampirkan pada bit. Iy/Pro posatTa h u n2023 ) ;

d. Bagi calon peneliti yang pemah mengikuti penelitian TA 2020 maka
wajib melaporkan bukti tagihan outcome penelitian 2020 berupa
artikel jurnal yang sudah terpublikasi pada
https://litapdimas.kemenas.eo.id/ (pada menu tahun penelitian 2020)
dan bukti publikasinya harus dikirim ke bit.lv/ProposalTahun2023.

2. Penelitian Dasar Interdisipliner (Besar bantuan didasarkan pada penilaian
reviewer dan komite penilaian penelitian atas ketercapaian hasil akhir
penel itian) dengan persyaratan admini stratif sebagai berikut.
a. Pengusulan dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari maksimum

3 orang (Ketua dengan jafung minimal Lektor/setara, dan anggota
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yang terdiri dan l-2 dosen tetap atau fungsional lainnya (PNSNON
PNS), serta melibatkan I mahasiswa aktif IAIN Ponorogo yang

berkedudukan sebagai asisten peneliti);

b. Ketua dan anggota memiliki akun di LITAPDIMAS (mahasiswa tidak
termasuk);

c. Fill in Proposal yang akan di submit di Litapdimas memiliki tingkat
plagiasi < 257. (bukti dilampirkan pada bit.lylPronosalTahun2023);

d. Bagi calon peneliti yang pemah mengikuti penelitian TA 2020 maka

wajib melaporkan bukti taglhan outcome penelitian 2020 berupa

artikel jurnal yang sudah terpublikasi pad^

https://litapdimas. kemenaq.qo.id/ (pada menu tahun penelitian 2020)

dan bukti publikasinya harus dikirim ke bit.lv/ProoosalTah un2023

Penelitian Dasar Program Studi (Besar bantuan didasarkan pada penilaian

reviewer dan komite penilaian penelitian atas ketercapaian hasil akhir
penelitian) dengan persyaratan administratif sebagai berikut.
a. Pengusulan dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari maksimum

3 orang (Ketua dengan jafung minimal lrktor/setara, dan anggota

yang terdiri dai l-2 dosen tetap atau fungsional lainnya (PNSA{ON

PNS), serta melibatkan I mahasiswa aktif IAIN Ponorogo yang

berkedudukan sebagai asisten peneliti);

b. Ketua dan anggota memiliki akun di LITAPDIMAS (mahasiswa tidak

termasuk);

c. Fill in Proposal yang akan di submit di Litapdimas memiliki tingkat
plagiasi < 257" (bukti dilampirkan pada D!!Jy&gp@);

d, Bagi calon peneliti yang pemah mengikuti penelitian TA 2020 maka

waj ib melaporkan bukti tagihan outcome penelitian 2020 berupa

artikel jurnal yang sudah terpublikasi pada

httos://litapdimas.kemenas.eo.id/ (pada menu tahun penelitian 2020)

dan bukti publikasinya harus dikirim ke bit.lylPronosalTahun2023

Demikian pengumuman ini disampaikan. Atas perhatian dan partisipasi

Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'aluikum wr. wb-

Ponorogo, 23 Agustus 2022

Penelitian dan
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