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       03/01/2021 

 

Dekan FISIP Unand 

 
 

1. TUJUAN  

SOP ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan 

penelitian dosen di lingkungan FISIP Unand memiliki pedoman dan prosedur kerja yang jelas, 

sistematis, terstruktur, dan standar. Di samping itu, dengan adanya prosedur kerja yang standar 

ini, semua aktivitas yang terkait dengan penelitian dosen dapat dilakukan secara konsisten, 

sehingga pelaksanaan penelitian dosen dapat terlaksana secara efektif dan efisien 
 

2. DEFINISI  

Penelitian merupakan salah satu komponen utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus 

dilakukan dosen untuk mengembangkan pengetahuan teoritis, konseptual, empiris, metodologi, 

atau model, yang memberikan informasi guna memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk mendukung FISIP menjadi fakultas berbasis penelitian. 

 
3. RUANG LINGKUP 

 

Prosedur seleksi proposal penelitian ini mengatur semua proses pelaksanaan penelitian pada 

satu tahun berjalan, yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa. 

 

 

4. PROSEDUR DETAIL 

 

1. Wakil Dekan I FISIP Unand Menyusun tim penilai/reviewer untuk usulan proposal penelitian 

dosen yang telah diusulkan oleh dosen. 

2. Tim penilai/reviewer memberikan penilaian terhadap kelayakan usulan proposal penelitian 

dosen. 

3. Pengumuman usulan proposal penelitian dosen yang lolos seleksi dilakukan setelah adanya 

revisi usulan proposal penelitian dosen tersebut. 

4. Revisi usulan proposal penelitian dosen diserahkan ke bagian akademik 2 rangkap, bagian 

umum dan keuangan sebanyak 1 rangkap (untuk pencairan dana 70%). 

5. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian. 

6. Dosen membuat laporan kemajuan penelitian, log book dan laporan keuangan sesuai dengan 

format yang telah ditentukan. 

7. Dosen membuat draft laporan akhir. 

8. Dosen melaksanakan seminar hasil penelitian dan mengikuti Monev oleh tim LPPM Unand, 

melalui Hilirisasi dan Konferensi Nasional Unand. 
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9. Dosen mempublikasikan hasil penelitian di jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1 sampai Sinta 

6). 

10. Dosen membuat laporan akhir dan mengirimkan ke bagian akademik sebanyak 2 rangkap, 

bagian umum dan keuangan sebanyak 1 rangkap (untuk pencairan dana 30%). 
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SOP SELEKSI DAN PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN 

         
 

No. Aktivitas 

Pelaksana Standar Mutu 

DOSEN 

BAGIAN 

AKADEMIK DAN 

KEMAHASISWAAM 

BAGIAN 

UMUM DAN 

KEUANGAN 

WD 1 
TIM 

REVIEWER 
Kelengkapan Waktu Output 

1 Wakil Dekan I FISIP Unand 

Menyusun tim penilai/reviewer 

untuk usulan proposal penelitian 

dosen yang telah diusulkan oleh 

dosen. 

     

 

Usulan Proposal 

Penelitian Dosen 

1 minggu 
Proposal penelitian 

yang akan dinilai 

2 Tim penilai/reviewer memberikan 

penilaian terhadap kelayakan usulan 

proposal penelitian dosen. 

     

Proposal penelitian 

yang akan dinilai 
1 minggu 

Hasil rekap 

penilaian proposal 

3 Pengumuman usulan proposal 

penelitian dosen yang lolos seleksi 

dilakukan setelah adanya revisi 

usulan proposal penelitian dosen 

tersebut. 

     

Hasil rekap 

penilaian proposal 
3 hari 

Pengumumam 

proposal yang 

lolos seleksi 

penelitian dosen 

4 Revisi usulan proposal penelitian 

dosen diserahkan ke bagian 

akademik 2 rangkap, bagian umum 

dan keuangan sebanyak 1 rangkap 

(untuk pencairan dana 70%). 

     
Proposal penelitian 

yang lolos seleksi 

dan direvisi oleh 

dosen ybs 

2 hari 
Pencairan dana 

70% 

5 Dosen melaksanakan kegiatan 

penelitian. 

     

Dana 70%  2 minggu 
Pelaksanaan 

Penelitian 

6 Dosen membuat laporan kemajuan 

penelitian, log book dan laporan 

keuangan sesuai dengan format yang 

telah ditentukan. 

     

Pelaksanaan 

Penelitian 
1 bulan 

Laporan 

kemajuan, 

logbook, laporan 

keuangan 70% 

7 Dosen membuat draft laporan akhir.      

Pelaksanaan akhir 

penelitian 
1 bulan 

Draft Laporan 

akhir 
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8 Dosen melaksanakan seminar hasil 

penelitian dan mengikuti Monev 

oleh tim LPPM Unand, melalui 

Hilirisasi dan Konferensi Nasional 

Unand. 

     

Laporan Akhir 

penelitian 
1 minggu 

Seminar Hasil 

Penelitian 

9 Dosen mempublikasikan hasil 

penelitian di jurnal nasional 

terakreditasi (Sinta 1 sampai Sinta 

6). 

     

Seminar Hasil 

Penelitian 
1 bulan 

Publikasi Artikel 

ke Jurnal 

10 Dosen membuat laporan akhir dan 

mengirimkan ke bagian akademik 

sebanyak 2 rangkap, bagian umum 

dan keuangan sebanyak 1 rangkap 

(untuk pencairan dana 30%). 

     

Draft Laporan akhir 1 minggu 

Laporan Akhir 

Penelitian + 

Laporan keuangan 

100% 

 


