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Nomor         :  B-888.1/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/10/2022         10 Oktober 2022 
Sifat :  Penting 
Lamp. :  1 (satu) Berkas  
Perihal :  Penyelenggaraan The 2nd Biannual Conference on Research Results  
    (BCRR II) Tahun 2022 

 
Kepada Yth. 
1. Bapak/Ibu Rektor/ Ketua PTKI Negeri 
2. Bapak/Ibu Rektor/ Ketua PTKI Swasta 
3. Pimpinan Kopertais 
Se-Indonesia 
di    Tempat 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Disampaikan dengan hormat, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Tinggi 
Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengadakan The 2nd Biannual 
Conference on Research Results (BCRR II). Adapun ketentuan penyelenggaraan kegiatan 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Kegiatan BCRR II adalah kegiatan kompetisi untuk memberikan penghargaan terhadap hasil 

penelitian terbaik, yang bersumber dari BOPTN Penelitian dan/atau PNBP pada PTKIN yang 
BLU dan penelitian penyelesaian studi (skripsi, tesis, dan disertasi) yang dihasilkan dari 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. 

2. Puncak kegiatan BCRR II akan diselenggarakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 
25 hingga 27 November 2022 bertempat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai 
Gorontalo Jl. Gelatik Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, 
Kode Pos 96135. 

3. Tuan rumah penyelenggaraan BCRR II adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan 
Amai Gorontalo. 

4. Penelitian terdiri atas rumpun ilmu: (1) Studi Islam (tafaqquh fiddin), (2) Sosial humaniora, 
(3) Sains dan teknologi, serta (4) Integrasi Ilmu,.   

5. Hasil penelitian yang dikompetisikan meliputi; 

a. Penelitian yang dibiayai dari BOPTN Penelitian, baik BOPTN Penelitian pada satuan 
kerja PTKIN maupun BOPTN Penelitian pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan 
Islam (Diktis), atau bersumber dari PNBP bagi PTKIN yang BLU. 

b. Penelitian penyelesaian studi mulai strata satu (S1) hingga strata tiga (S3) berupa skripsi, 
tesis, dan disertasi yang dihasilkan  dari perguruan tinggi keagamaan Islam. 

6. Peserta yang dapat mengikuti kegiatan BCRR II adalah delegasi penelitian terbaik dari 
PTKIN dan Kopertais dari seluruh Indonesia.  

7. Setiap PTKIN dan Kopertasi wajib mengikutsertakan delegasi penelitian terbaik sesuai 
kapasitas rumpun ilmu yang dikembangkan di lingkungan PTKIN/PTKIS yang bersangkutan 
dengan rincian sebagai berikut. 
 

No Bentuk Penelitian Rumpun Ilmu 
Jumlah 

Delegasi 

1 Penelitian yang dibiayai dari 
BOPTN Penelitian 

Studi Islam (tafaqquh fiddin) 1 

Sosial humaniora 1 

Sains dan teknologi 1 

Integrasi Ilmu 1 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3–4 Lt. 7, Jakarta Pusat 

Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981 
Website: http://diktis.kemenag.go.id 

http://diktis.kemenag.go.id/
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2 Penelitian Penyelesaian 
Studi Strata Satu (S1), yakni  
Skripsi 

Studi Islam (tafaqquh fiddin) 1 

Sosial humaniora 1 

Sains dan teknologi 1 

Integrasi Ilmu 1 

3 Penelitian Penyelesaian 
Studi Strata Dua (S2), yakni  
Tesis 

Studi Islam (tafaqquh fiddin) 1 

Sosial humaniora 1 

Sains dan teknologi 1 

Integrasi Ilmu 1 

4 Penelitian Penyelesaian 
Studi Strata Tiga (S3), yakni  
Disertasi 

Studi Islam (tafaqquh fiddin) 1 

Sosial humaniora 1 

Sains dan teknologi 1 

Integrasi Ilmu 1 

 
8. Tahapan seleksi dilakukan dengan mekanisme tahapan penilaian di tingkat PTKIN/ Kopertais 

dan tahapan penilaian di tingkat nasional. 
9. Tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: 
 

No Tahapan Kegiatan  Waktu 

1.  Pengumuman 17 Oktober 2022 

2.  Sosialisasi (soft launching) 18 Oktober 2022 

3.  Seleksi di tingkat PTKIN/ Kopertais 19 – 26 Oktober 2022 

4.  Pendaftaran peserta di tingkat nasional 27 – 31 Oktober 2022 

5.  Validasi berkas (desk evaluation) 1 – 5 November 2022 

6.  Tahap I: Penilaian berkas 6 - 11 November 2022 

7.  Pengumuman nominee untuk wawancara 12 November 2022 

8.  Technical meeting 13 November 2022  

9.  Tahap II: Penilaian wawancara secara daring 13 - 17 November 2022 

10.  Pengumuman nominee terpilih 18 November 2022 

11.  Pelaksanaan BCRR II 25 – 27 November 2022 

12.  Penganugerahan Penghargaan  27 November 2022 

 
10. Kegiatan BCRR II akan dimeriahkan dengan festival budaya dan ekspo produk UMKM serta 

kegiatan lainnya; 
11. Informasi penyelenggaraan BCRR II dapat diakses melalui website 

https://bcrr.iaingorontalo.ac.id; dengan narahubung panitia pelaksana: Nova Effenty 
Mohamad (+62 821-4493-6273); Andi Muh. Fuad (082226899408). 

 
Sehubungan dengan hal di atas Bapak/Ibu/Saudara diminta untuk mensosialisasikan dan 
berpartisipasi dalam kegiatan BCRR II ini sesuai dengan ketentuan dalam edaran ini dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan lainnya. Untuk kelancaran 
kegiatan ini, jika diperlukan Bapak/Ibu/Saudara dapat melakukan proses revisi anggaran untuk 
kebutuhan dan kelancaran program BCRR II 2022.  
 
Untuk kejelasan kegiatan ini, kami mengundang Pimpinan PTKIN/S, Pimpinan Kopertais, Wakil 
Rektor/Wakil Ketua I, Ketua LP2M/P3M, dan Kepala Pusat Penelitian di lingkungan PTKIN/S 
untuk mengikuti sosialisasi (soft launching) kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada: 

 
 

https://bcrr.iaingorontalo.ac.id/
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Hari, Tanggal  :  Selasa, 18 Oktober 2022 
Waktu   :  08:30 WIB/09:30 WITA/10.30 WIT s/d selesai 
Lin zoom   :  
https://us02web.zoom.us/j/81693494567?pwd=UzVWNlBmT2ttRmNRS2IrT1ZWdjN5dz09 
Zoom Meeting ID  :  816 9349 4567 (Log in Pukul 08.00 WIB) 
Passcode   :  Litapdimas 

 
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 
 
An. Direktur Jenderal 
Plt. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 

 
 
 
 

Syafi’i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan Yth.:  
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
2. Rektor IAIN Gorontalo; 
3. Arsip. 
  

https://us02web.zoom.us/j/81693494567?pwd=UzVWNlBmT2ttRmNRS2IrT1ZWdjN5dz09
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Lampiran Surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam 

Nomor :  B-888.1/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/10/2022 
Tanggal :  10 Oktober 2022 

 
 

Kerangka Acuan Kerja 
2nd Biannual Conference on Research Results (BCCR II) 

“Meneguhkan Peran PTKI Sebagai Kampus Berbasis Riset Menuju Indonesia Maju Tahun 
2045” 

 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu tugas dosen dan mahasiswa adalah melakukan penelitian. Penelitian yang 

dilakukan oleh dosen adalah implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan 

wujud nyata akan akuntabilitas akademik seorang dosen. Sedangkan mahasiswa 

melaksanakan penelitian sebagai tugas akhir yang menjadi syarat penyelesaian studi. 

Laporan penelitian mencerminkan kekuatan membaca dan mengakses literatur, kemampuan 

menuangkan pemikiran dalam tulisan, kecerdasan mengungkapkan sebuah argumentasi, 

kecermatan menggali dan melakukan analisis data, dan cerminan keluasan jaringan seorang 

dosen dan mahasiswa. Oleh karenanya, penelitian sesungguhnya merupakan manifestasi 

integritas akademik dan kapasitas nalar dosen dan mahasiswa. 

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, alokasi 

anggaran untuk penelitian ditetapkan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari 

BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri). Di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam, kebijakan alokasi penelitian sebanyak 30% dari BOPTN itu telah berlaku 

sekurangnya mulai tahun anggaran 2018, pasca terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) 

Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan BOPT pada PTKI. Secara rinci, alokasi 

penelitian sebanyak 30% dari BOPTN itu ditegaskan kembali melalui Keputusan Direktur 

Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 

Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.  

Di lingkungan PTKI, penelitian yang dilakukan oleh dosen sesungguhnya telah demikian 

nyata besarnya, baik pada aspek kualitas maupun kuantitas. Dalam amatan sementara, 

setiap tahun terdapat minimal 4.000-an (empat ribuan) hasil penelitian yang dihasilkan. 

Dengan hitungan, jika setiap PTKIN yang sebanyak 58 (lima puluh delapan)  kampus itu rata-

rata 65 (enam puluh lima) judul penelitian yang dibiayai dari masing-masing satker PTKIN, 

maka berjumlah 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) judul. Selain itu, 400-an (empat 

ratusan)  ((judul yang dibiayai oleh satker direktorat, sehingga total berjumlah 4.170 (empat 

ribu seratus tujuh puluh) judul penelitian yang dibiayai atas DIPA Kementerian Agama. Belum 

lagi, jumlah penelitian berbasis skripsi, tesis, dan disertasi setiap tahun atau per semester 

yang dihasilkan sangat tinggi. Tentu jumlah penelitian yang dihasilkan di seluruh PTKI akan 

lebih besar lagi. Namun, hasil penelitian yang demikian besarnya itu perlu untuk selalu 

ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.  

Forum BCRR (Biannual Conference on Research Result) yang direncanakan sebagai event 

dwitahunan akan dihadirkan sebagai wujud nyata evaluasi dan promosi hasil-hasil penelitian 

di PTKI, baik yang bersumber dari alokasi BOPTN Penelitian maupun penelitian 
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penyelesaian studi. BCRR ini akan memastikan terinventarisasinya hasil penelitian yang 

berkualitas dan penentuan hasil penelitian terbaik di PTKI. 

 

B. Tema 

Meneguhkan Peran PTKI sebagai Kampus Berbasis Riset Menuju Indonesia Maju Tahun 
2045. 

 

C. Tujuan  

Kegiatan ini bertujuan untuk: 

1. Mengkompetisikan dan memberikan penghargaan terhadap hasil penelitian terbaik, 

yang bersumber dari BOPTN Penelitian dan penyelesaian studi (skripsi, tesis, dan 

disertasi), yang dihasilkan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

2. Menjadi ajang akuntabilitas akademik atas kualitas penelitian di lingkungan perguruan 

tinggi keagamaan Islam. 

3. Menginventarisasi dan menentukan sejumlah hasil penelitian yang memiliki kebaruan 

(novelty), inovasi, kontribusi keilmuan, dan kemanfaatan baik dalam pengaruh luas di 

masyarakat, dasar pijakan kebijakan, maupun ditindaklanjuti oleh dunia Industri 

dan/atau pengabdian kepada masyarakat; 

4. Mempublikasikan, mendiseminasi, dan mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dosen 

dan mahasiswa di PTKI kepada para pemangku kepentingan. 

 

D. Manfaat  

1. Memberikan motivasi kepada para dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian 

yang berkualitas, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada keilmuan 

dan masyarakat; 

2. Hasil penelitian terbaik dosen dan mahasiswa dapat dipublikasi, didesiminasi dan 

disosialisasikan di lingkungan PTKI dan kepada pemangku kepentingan. 

 

E. Dasar Hukum  

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4219);  

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586);  

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5336);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6362);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5007);  
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);  

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 
Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 
55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan 
Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);  

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);  

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya 
Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);  

F. Output Kegiatan 

Kegiatan ini akan menghasilkan: 

1. Terpilihnya 48 (Empat Puluh Delapan) penelitian terbaik tingkat nasional, baik penelitian 

yang dibiayai dari BOPTN Penelitian maupun penelitian penyelesaian studi mulai strata 

satu (S1) hingga strata tigas (S3) yang berasal dari perguruan tinggi keagamaan Islam, 

dengan 4 (empat) rumpun ilmu:  

a. Studi Islam (tafaqquh fiddin);  

b. Sosial humaniora; 

c. Sains dan teknologi, dan  

d. Integrasi keilmuan; 

2. Tersedianya draft naskah buku “Ensiklopedi Riset Terbaik Tahun 2022” Direktorat 

Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. 

3. Terpublikasinya hasil penelitian terbaik melalui media elektronik dan/atau media lainnya.  

 

 

BAB II 

PELAKSANAAN 

 

A. Penyelenggara  

Penyelenggara kegiatan BCCR II adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam 

(Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan tuan rumah 

penyelenggara IAIN Gorontalo.  

B. Rumpun Ilmu  

Penelitian yang dikompetisikan terdiri atas 4 (empat) rumpun ilmu: (1) Studi Islam (tafaqquh 
fiddin), (2) Sosial humaniora, (3) Sains dan teknologi, serta (4) Integrasi Ilmu,. Keempat 
rumpun ilmu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Rumpun ilmu Studi Islam (tafaqquh fiddin) merupakan rumpun ilmu pengetahuan 

keislaman yang mengkaji tentang keyakinan ketuhanan (ketauhidan) dan teks-teks 
ajaran Islam, seperti ilmu ushuluddin, ilmu syariah, ilmu adab, ilmu dakwah, filsafat dan 
pemikiran Islam, dan lainnya untuk melahirkan ahli di bidang agama Islam (mutafaqqih 
fiddin). 
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2. Rumpun ilmu sosial humaniora merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan 
mendalami tentang nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia, hubungan antar manusia 
dan berbagai fenomena masyarakat, seperti filsafat, sejarah, bahasa dan sastra, 
sosiologi, psikologi, antropologi, politik, arkeologi, ilmu wilayah, budaya, ekonomi, 
hukum, dan geografi dan lain-lain. 

3. Rumpun ilmu sains dan teknologi merupakan rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji 
dan mendalami alam semesta selain manusia, seperti ilmu angkasa, kebumian, biologi, 
kimia, fisika, kedokteran, matematika, komputer, pertanian, dan lain-lain. 

4. Rumpun integrasi ilmu merupakan rumpun ilmu studi keislaman yang dihubungkan 
dengan rumpun ilmu sosial humaniora dan/atau rumpun ilmu sains dan teknologi, seperti 
ekonomi Islam/perbankan syariah, pendidikan Islam, psikologi Islam,  kedokteran dalam 
Islam, dan lain-lain. 
 

C. Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian yang dikompetisikan terdiri atas: 
1. Penelitian yang dibiayai dari BOPTN Penelitian, baik BOPTN Penelitian pada satuan kerja 

PTKIN maupun BOPTN Penelitian pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam 
(Diktis), atau bersumber dari PNBP bagi PTKIN yang BLU. Penelitian ini dilaksanakan 
oleh dosen dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI. 

2. Penelitian penyelesaian studi mulai strata satu (S1) hingga strata tiga (S3) berupa skripsi, 
tesis, dan disertasi yang dihasilkan  dari perguruan tinggi keagamaan Islam. 

 

D. Persyaratan Penelitian 

1. Penelitian yang dibiayai dari BOPTN Penelitian/BLU 

Syarat penelitian yang dapat diikutsertakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

a) Penelitian dilakukan oleh dosen dan/atau jabatan fungsional lainnya yang berasal 

dari PTKIN/PTKIS yang memiliki ID peneliti Litapdimas;  

b) Bukan nominator BCRR Tahun 2019; 

c) Penelitian dibiayai dari anggaran BOPTN Penelitian baik pada DIPA Diktis dan/atau 

DIPA satker PTKIN dan/atau bersumber dari PNBP bagi PTKIN yang BLU pada tahun 

anggaran 2019, 2020, atau 2021; dan 

d) Telah dilakukan penilaian dan ditetapkan sebagai penelitian yang terbaik di tingkat 

PTKIN/Kopertais.  

e) Hasil penelitian dikirimkan ke panitia seleksi dengan mengikuti ketentuan yang 

berlaku. 

2. Penelitian Penyelesaian Studi  

Penelitian penyelesaian studi yang dapat diikutsertakan dalam kegiatan ini berupa skripsi 
(S-1), tesis (S-2), dan disertasi (S-3). Adapun syarat untuk mengikuti BCRR II tahun 2022 
ini adalah sebagai berikut:  

a) Skripsi, tesis, dan disertasi dari PTKIN/PTKIS yang sudah diuji dan lulus di tahun 
2019, 2020, atau 2021, yang dibuktikan dengan Lembar Pengesahan; 

b) Penulis memperoleh Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal untuk skripsi sebesar 
3,5 (tiga koma lima), sedangkan untuk tesis dan disertasi sebesar 3,0 (tiga koma nol), 
yang dibuktikan dengan transkrip nilai total; 

c) Skripsi, tesis dan disertasi yang diikutsertakan dalam ajang penilaian ini dikirimkan 
kepada panitia seleksi dengan mengikuti ketentuan yang berlaku; 

d) Skripsi, tesis, dan disertasi terbaik sudah diseleksi di tingkat PTKIN dan tingkat 
Kopertais untuk PTKIS; 
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E. Penilai atau Dewan Juri 

Penilai atau Dewan Juri terbagi menjadi dua, yaitu Dewan Juri Tingkat PTKIN/Kopertais dan 

Dewan Juri Tingkat Nasional. Adapun kriteria Dewan Juri adalah:  

1. Dewan juri di tingkat PTKIN ditetapkan oleh Rektor/Ketua PTKIN, sementara di tingkat 

Kopertais ditetapkan oleh Pimpinan Kopertais. Sedangkan Dewan Juri di tingkat nasional 

ditetapkan oleh Direktur Diktis; 

2. Dewan Juri adalah para stakeholders yang memiliki kapasitas akademik di bidangnya baik 

dari perguruan tinggi/pascasarjana, dunia usaha, maupun pihak lain yang relevan. Dewan 

juri dari unsur perguruan tinggi harus memiliki kepakaran di bidangnya dan telah bergelar 

doktor; 

3. Setiap pengusul penelitian yang dikompetisikan dinilai oleh 2 (dua) orang juri dan 

penentuan seleksi terbaik dilakukan secara pleno; 

4. Keputusan Dewan Juri tidak boleh diganggu gugat; 

 
 
F. Indikator Penilaian 

1) Indikator penentuan penelitian terbaik untuk Penelitian yang dibiayai dari BOPTN 
Penelitian/BLU adalah sebagai berikut: 

No Uraian 

1 

Hasil penelitian telah diterbitkan atau dalam proses penerbitan (sudah diterima 

pada jurnal terakreditasi Nasional sekurang-kurangnya Sinta 2 atau jurnal 

Internasional bereputasi, dengan melampirkan bukti terbit atau LoA [Letter of 

Acceptance]); 

2 
Telah diterbitkan dalam bentuk buku cetak atau e-book oleh penerbit nasional 

dan diutamakan oleh penerbit Internasional bereputasi. 

3 

Penelitian memiliki:  

a. Inovasi; 

b. Novelty; 

c. Teori dan Metodologi; 

d. Kualitas Penerbit/Jurnal; 

e. Kemanfaatan Keilmuan dan Masyarakat.  

 

Besaran bobot penilaian dapat dilakukan dengan pembagian sebagai berikut: 

1. Inovasi (25%) 
2. Novelty (25%) 
3. Teori dan Metodologi (20%) 
4. Kualitas jurnal/penerbit (10%) 
5. Kemanfaatan (20%) 

 

2) Indikator penentuan penelitian terbaik untuk Penelitian Penyelesaian Studi (skripsi, tesis, 
dan disertasi) adalah telah memiliki kualitas akademik yang baik, yang ditandai sebagai 
berikut: 

No Indikator 

1 Latar belakang menjelaskan permasalahan, urgensi dan signifikansi 
dilakukannya penelitian. 

2 Rumusan masalah dirumuskan secara jelas. 

3 Teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah yang diteliti. 
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4 Metode penelitian operasional dan menjawab masalah. 

5 Ada inovasi di dalamnya. 

6 Ada novelty. 

7 Memiliki kemanfaatan secara teoretis dan/atau praktis. 

8 Telah terpublikasi : 

a. Skripsi sudah dipublikasikan minimal di jurnal nasional 

b. Tesis sudah dipublikasikan minimal di jurnal Sinta 4 

c. Disertasi sudah dipublikasikan minimal di jurnal Sinta 2 

 

Besaran bobot penilaian dapat dilakukan dengan pembagian sebagai berikut: 

1. Inovasi (25%) 
2. Novelty (25%) 
3. Teori dan Metodologi (20%) 
4. Kemanfaatan (20%) 
5. Kualitas Jurnal/Penerbit (10%) 

 

G. Berkas Penilaian 

Berkas penilaian terdiri atas berkas akademik dan berkas admnistrasi.  

1. Berkas akademik yang dijadikan bahan penilaian terdiri atas: 

a) Ringkasan singkat (executive summary) yang dibuat dari ringkasan laporan 
akademik penelitian, sekitar 10 halaman. Naskah ringkasan singkat ini belum pernah 
diterbitkan di media apapun. Ringkasan singkat ini wajib disertakan. Adapun 
sistematika sesuai template berikut;  

1) Judul. Judul dalam Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf Time New Roman 
ukuran 12 spasi tunggal (judul tidak melebihi 14 kata), menggunakan huruf kapital 
dan dicetak tebal. 

2) Nama penulis, tanpa gelar. Ditulis tanpa gelar dengan huruf Time New Roman 12 
dan dicetak tebal.  

3) Institusi. Insititusi ditulis dengan menggunakan huruf Time New Roman 12 dan 
dicetak miring) 

4) Bentuk penelitian, tahun penelitian. Ditulis sesuai jenis penelitian 
skripsi/tesis/disertasi/penelitian yang dibiayai BPTN Penelitian, dengan 
menggunakan huruf Time New Roman 12. 
Point 1-4 dibuat dalam satu paragraph 

5) Abstrak dan kata kunci 
Tulis tujuan, metode, hasil penelitian, simpulan dan kontribusi penelitian 
dengan jelas dengan menggunakan huruf Time New Roman 12. Kata kunci 
3-5 kata. 

6) Latar belakang 
Tulis secara singkat, padat dan jelas tentang permasalahan atau konsep 
atau hasil penelitian sebelumnya yang merupakan dasar dilakukannya 
penelitian atau pengkajian teori. Diakhir latar belakang dijelaskan tentang 
tujuan penelitian (ditulis dengan menggunakan huruf Time New Roman 
ukuran 12 spasi tunggal) 

7) Rumusan masalah 
Tulis pertanyaan rumusan masalah dengan singkat, jelas, dan padat. Rumusan 
masalah memberikan arah untuk suatu penelitian, memiliki nilai penelitian dan 
dibuat dalam bentuk kalimat tanya. (menggunakan huruf Time New Roman 12). 

8) Tujuan penelitian 
Tujuan jelas, berdasarkan pada permasalahan tepat dan dapat terukur. 
(menggunakan huruf Time New Roman 12). 
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9) Manfaat penelitian 
Uraian kegunaan hasil penelitian bagi kalangan tertentu sesuai dengan tema 
penelitian. (menggunakan huruf Time New Roman 12). 

10) Landasan teori dan kajian pustaka 
Landasan teori berupa grand teori atau teori-teori yang berdasar variable 
penelitian dan kajian pustaka berupa hasil penelitian terdahulu, uraikan 
persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 
dilakukan. (menggunakan huruf Time New Roman 12). 

11) Hipotesis (Jika ada) 
Dugaan sementara atau kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
penelitian (menggunakan huruf Time New Roman 12). 

12) Metode penelitian 
Metode menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, tahapan penelitian 
secara rinci dan jelas, termasuk metode, desain penelitian serta instrument 
atau alat ukur yang digunakan serta teknik analisis data yang digunakan. 
(ditulis dengan menggunakan huruf Time New Roman ukuran 12 spasi 
tunggal). 

13) Hasil dan pembahasan 
Sajian data secara jelas dan padat  dan membahas spesifikasi dan kontribusi 
hasil penelitian yang dikuatkan hasil penelitian relevan sebelumnya. 
(menggunakan huruf Time New Roman 12) 

14) Kesimpulan 
Kesimpulan secara konseptual, temuan diungkap dengan penjelasan yang 
singkat dan jelas (menggunakan huruf Time New Roman 12). 

15) Kontribusi Produk Penelitian  
Membahas spesifikasi dan kontribusi temuan penelitian dalam penyelesaian 
permasalahan dan implikasinya (menggunakan huruf Time New Roman 12).  

16) References 
Ditulis dengan APA style (5 tahun terakhir) (menggunakan huruf Time New 
Roman 12). 

b) Narasi singkat disusun dengan bahasa popular sekitar 2-3 halaman. Naskah narasi 
singkat ini belum pernah diterbitkan di media apapun. Narasi singkat ini wajib 
disertakan. Adapun sistematika sesuai template berikut;  

1) Judul (Judul dalam Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf Time New Roman 
ukuran 12 spasi tunggal (judul tidak melebihi 14 kata), menggunakan huruf kapital 
dan dicetak tebal.) 

2) Nama penulis (tanpa gelar): ditulis tanpa gelar dengan huruf Time New Roman 12 
dan dicetak tebal.  

3) Institusi (Insititusi ditulis dengan menggunakan huruf Time New Roman 12 dan 
dicetak miring) 

4) Jenis Penelitian, Tahun Penelitian (ditulis sesuai jenis penelitian 
Skripsi/Tesis/Disertasi/Penelitian Interdisipliner dengan menggunakan huruf Time 
New Roman 12). 
Point 1-4 dibuat dalam satu paragraph 

5) Latar Belakang 
Tulis secara singkat, padat dan jelas tentang permasalahan atau konsep 
atau hasil penelitian sebelumnya yang merupakan dasar dilakukannya 
penelitian atau pengkajian teori. Diakhir latar belakang dijelaskan tentang 
tujuan penelitian (ditulis dengan menggunakan huruf Time New Roman 
ukuran 12 spasi tunggal) 

6) Metode penelitian 
Metode menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, tahapan penelitian 
secara rinci dan jelas, termasuk metode, desain penelitian serta instrument 
atau alat ukur yang digunakan serta teknik analisis data yang digunakan. 
(ditulis dengan menggunakan huruf Time New Roman ukuran 12 spasi 
tunggal) 
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7) Temuan & Novelty penelitian  
Temuan & novelty penelitian berupa hasil penelitian yang signifikan dan 
memberikan kontribusi yang baru dengan dikuatkan hasil penelitian relevan 
sebelumnya. 

8) Kontribusi Produk Penelitian  
Membahas spesifikasi dan kontribusi temuan penelitian dalam penyelesaian 
permasalahan dan implikasinya 

9) Catatan Prestasi Penelitian ini 
Ditulis capaian prestasi hasil penelitian yang pernah diraih baik yang 
berskala local, nasional maupun internasional 

10) References 
Ditulis dengan APA style (5 tahun terakhir). 

c) Laporan penelitian utuh disusun berdasarkan laporan penelitian yang telah 
dilaksanakan dan dijadikan sebagai pertanggungjawaban. Laporan penelitian untuk 
penelitian yang dibiayai dari BOPTN merupakan laporan akademik yang digunakan 
untuk laporan pertanggungjawaban atas anggaran yang telah diterima. Sedangkan 
laporan penelitian penyelesaian studi merupakan skripsi, tesis, atau disertasi yang 
telah ditandatangani dan disahkan oleh pimpinan dan para penguji. Lapporan 
penelitian utuh ini wajib disertakan. 

d) Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah diperoleh dan diterbitkan oleh 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik 
Indonesia, baik hak ciptaan, hak paten atau hak lainnya, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  ini tidak 
wajib disertakan, tetapi ia akan menjadi pertimbangan untuk memperoleh nilai lebih 
bagi yang bersangkutan. 

2. Berkas administrasi yang dijadikan syarat penilaian terdiri atas: 

a) Berkas administrasi umum terdiri atas: 

1) Surat Pengantar dari Pimpinan PTKIN/Kopertasi yang ditujukan kepada Direktur 
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang menerangkan keikutsertaan delegasi 
peserta. 

2) Surat Keputusan Penetapan Penelitian Terbaik di Tingkat PTKIN/Kopertais yang 
ditandangani oleh Pimpinan PTKIN/Kopertais. 

3) Biodata peserta. 

b) Berkas dokumen administrasi Khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengusul  
penelitian BOPTN Penelitian/BLU dan penelitian penyelesaian studi. 

3. Kelengkapan Dokumen 

Kelengkapan dokumen untuk penilaian BCRR II untuk tingkat nasional meliputi sebagai 
berikut: 

No Dokumen Keterangan 

A Dokumen Akademik  

1 Ringkasan singkat (executive summary) Wajib 

2 Narasi singkat Wajib 

3 Laporan penelitian utuh Wajib 

4 Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Disarankan 

   

B Dokumen Admnistrasi Umum  

1 Surat Pengantar dari Pimpinan PTKIN/Kopertasi Wajib  
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2 Surat Keputusan Penetapan Penelitian Terbaik di Tingkat 
PTKIN/Kopertais 

Wajib 

3 Biodata Peserta Wajib 

   

C Dokumen Administrasi Khusus:  

1. Bagi Penelitian BOPTN Penelitian/BLU:  

a. Nomor ID peneliti Litapdimas Wajib 

b. Surat Pernyataan Bukan nominator BCRR Tahun 2019 Wajib 

c. Surat keputusan/keterangan bahwa penelitian dibiayai 
dari anggaran BOPTN Penelitian baik pada DIPA Diktis 
dan/atau DIPA satker PTKIN dan/atau bersumber dari 
PNBP bagi PTKIN yang BLU pada tahun anggaran 2019, 
2020, atau 2021; 

Wajib 

d. Bukti telah diterbitkan atau dalam proses penerbitan 
(sudah diterima pada jurnal terakreditasi Nasional 
sekurang-kurangnya Sinta 2 atau jurnal Internasional 
bereputasi, dengan melampirkan bukti terbit atau LoA 
[Letter of Acceptance]); 

Wajib 

e. Bukti telah diterbitkan dalam bentuk buku cetak atau e-
book oleh penerbit nasional dan diutamakan oleh 
penerbit Internasional bereputasi. 

Wajib 

2. Bagi Penelitian Penyelesaian Studi:  

a.  Lembar Pengesahan Skripsi/Tesis/Disertasi Wajib 

b. Transkrip Nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) bagi 
Penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi 

Wajib 

c. Bukti telah terpublikasi : 

1. Skripsi sudah dipublikasikan minimal di jurnal nasional 

2. Tesis sudah dipublikasikan minimal di jurnal Sinta 4 

3. Disertasi sudah dipublikasikan minimal di jurnal Sinta 2 

Wajib 

 

H. Tahapan Seleksi  

Tahapan seleksi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 

1) Tahapan penilaian di tingkat PTKIN dan Kopertais. 
a) Setiap PTKIN dan Kopertais melakukan proses penilaian dan penetapan penelitian 

terbaik untuk menentukan delegasinya di tingkat nasional. Penilaian di tingkat PTKIN 
untuk menentukan delegasi penelitian terbaik untuk PTKIN yang bersangkutan. 
Penilaian di tingkat Kopertais untuk menentukan delegasi penelitian terbaik mewakili 
Kopertais bersangkutan yang berasal dari PTKIS dalam wilayah binaannya.  

b) Penelitian terbaik di tingkat PTKIN dilakukan oleh pimpinan/LP2M/P3M PTKIN yang 

bersangkutan melalui mekanisme yang telah ditentukan dan ditetapkan melalui 

Keputusan Rektor/Ketua PTKIN. Sedangkan untuk PTKIS, penentuan penelitian 

terbaik  dilakukan oleh Kopertais yang bersangkutan melalui mekanisme yang telah 

ditentukan dan dan ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Kopertais; 

2) Tahapan penilaian di tingkat nasional  
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a) Delegasi penelitian terbaik dari setiap PTKIN dan Kopertais yang telah mendaftar 
akan dilakukan proses penilaian oleh tim penilai atau dewan juri yang ditentukan 
sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.  

b) Pendaftaran peserta dari PTKIN dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LPPM/P3M) pada masing-masing PTKN. Sementara untuk 
Kopertais dilakukan oleh pimpinan kopertais yang bersangkutan. 

c) Tahapan penilaian di tingkat nasional meliputi: 
(1)  Tahapan nominee dilaksanakan melalui daring berdasarkan dokumen dan data 

yang diterima panitia melalui aplikasi yang telah ditentukan. 
(2) Tahapan nominee terpilih dilaksanakan melalui daring melalui wawancara dan 

pendalaman melalui mekanisme yang ditentukan serta tidak boleh diwakilkan. 
Jika penelitian kelompok, maka dilakukan oleh ketua kelompok yang 
bersangkutan. 

(3) Tahapan final dilaksanakan melalui tatap muka, presentasi, dan mekanisme yang 
akan ditentukan kemudian, serta tidak boleh diwakilkan. Jika penelitian kelompok, 
maka dilakukan oleh ketua kelompok yang bersangkutan. 

d) Peserta delegasi dari PTKIN dan Kopertais yang lolos pada tahapan final wajib 
menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sudah 
vaksin booster (vaksin III), dengan melampirkan sertifikat vaksin atas nama peserta 
dan/atau dibuktikan melalui aplikasi Peduli Lindungi; 
 

I. Waktu dan Tempat  

1. Waktu  

No Tahapan Kegiatan  Waktu 

1.  Pengumuman 17 Oktober 2022 

2.  Sosialisasi (soft launching) 18 Oktober 2022 

3.  Seleksi di tingkat PTKIN/ Kopertais 19 – 26 Oktober 2022 

4.  Pendaftaran peserta di tingkat nasional 27 – 31 Oktober 2022 

5.  Validasi berkas (desk evaluation) 1 – 5 November 2022 

6.  Tahap I: Penilaian berkas 6 - 11 November 2022 

7.  Pengumuman nominee untuk wawancara 12 November 2022 

8.  Technical meeting 13 November 2022  

9.  Tahap II: Penilaian wawancara secara daring 13 - 17 November 2022 

10.  Pengumuman nominee terpilih 18 November 2022 

11.  Tahap III: Penilaian Final Pelaksanaan BCRR II 25 – 27 November 2022 

12.  Penganugerahan Penghargaan  27 November 2022 

 

2. Tempat    

Kegiatan BCRR II akan diselenggarakan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan 

Amai Gorontalo Jl. Gelatik Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota 

Gorontalo, Kode Pos 96135.  Informasi penyelenggaraan BCRR II dapat diakses melalui 

website https://bcrr.iaingorontalo.ac.id; dengan narahubung panitia pelaksana: Nova 

Effenty Mohamad (+62 821-4493-6273); Andi Muh. Fuad (082226899408). 

J. Penghargaan 

Hasil Penelitian Terbaik tingkat nasional akan ditetapkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi 

Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam dan mendapatkan sertifikat, medali/plakat, dan 

bantuan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. 

https://bcrr.iaingorontalo.ac.id/


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, 

silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/ 

Token : AFh0nO 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

Demikian kerangka acuan kerja ini disusun untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan BCRR II. 
Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan berkontribusi dalam membangun 
penelitian di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam yang lebih baik. 

 

 

 

Jakarta, Oktober 2022 

Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam 
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