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KATA PENGANTAR 

 

Buku panduan penelitian ini disusun sebagai pedoman bagi dosen FISIP yang memiliki 

usulan penelitian di FISIP Universitas Andalas. Tujuannya adalah agar kegiatan penelitian 

memiliki format yang seragam serta memudahkan para pengusul memilih skema serta 

mengetahui detail-detail masing-masing skema yang tahun ini kami sediakan.  

Harapannya pula, panduan penelitian ini memantik dosen untuk mengusulkan penelitian 

sehingga mendukung peningkatan kualitas penelitian, publikasi ilmiah nasional dan 

internasional yang bereputasi serta akreditasi Fakultas/Jurusan.  

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Wakil Dekan I FISIP yang telah menyusun 

panduan penelitian ini. Meskipun belum dapat dinyatakan sempurna, kami tetap berharap 

panduan penelitian ini bermanfaat bagi para dosen pengusul semua. Kami juga membuka 

diri atas saran dan masukan demi perbaikan panduan penelitian ini.  

 

          Padang, 01 Mei 2022  

DEKAN  

 

 

 

 

 

Dr. Azwar, M.Si 

NIP. 196712261993031001 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka mewujudkan cita-citanya, FISIP Universitas Andalas memiliki visi 

menjadi fakultas bermartabat dan terkemuka di Asia Tenggara tahun 2024 dibidang sosial, 

budaya dan politik serta mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, 

FISIP Universitas Andalas terus menjalankan misi penelitian dengan menyelenggarakan 

penelitian dasar dan terapan yang inovatif di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, 

Administrasi Publik, Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi. Untuk itu, FISIP 

Universitas Andalas bertekad menjalankan program-program riset berkelanjutan sesuai 

dengan arah kebijakan Rencana Induk Penelitian (RIP) Unand 2020-2024. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penelitian, FISIP Universitas Andalas 

menyediakan skema-skema penelitian bagi dosen FISIP Universitas Andalas. Skema 

disusun sesuai dengan kompetensi dosen pengusul serta secara tematik memudahkan 

pengusul dalam memilih skema. Sumber pendanaan penelitian dalam panduan ini berasal 

dari DIPA BLU Universitas Andalas sehingga pengusul memiliki kewajiban dan tanggung 

jawab secara institusi kepada Universitas Andalas. Secara pendanaan, dana usulan yang 

diterima penelitian akan diberikan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama sebesar 70% dan 

tahap kedua sebesar 30% guna mendukung pengusul untuk melakukan publikasi hasil 

penelitian. 
 

B. Skema Penelitian  

Pada tahun 2022 ini, FISIP Universitas Andalas menyediakan sebanyak 4 (empat) 

skema penelitian, dengan rincian sebagai berikut:  

1. Skema Riset Dosen Pemula; 
2. Skema Riset Dasar;  
3. Skema Riset Terapan;  
4. Skema Riset Percepatan Guru Besar. 

 

Output yang diharapkan dari penelitian ini diarahkan pada publikasi nasional atau 

publikasi internasional yang bereputasi sehingga dapat mendukung kinerja, akreditasi 

FISIP dan Universitas Andalas. Bagi dosen pengusul yang tidak mencapai output, akan 

mendapat pusnishment berupa tidak diterimanya usulan pada tahun-tahun selanjutnya 

sampai peneliti memenuhi luaran yang dijanjikan. Masing-masing dosen pengusul hanya 

dapat mengusulkan sebanyak 2 (dua) proposal yang masing-masing 1 (satu) sebagai ketua 

tim pengusul dan 1 (satu) sebagai anggota tim pengusul atau keduanya sebagai anggota 

tim pengusul untuk semua skema yang ditawarkan. 
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Skema Riset Dosen Pemula  

FISIP UNIVERSITAS ANDALAS 

 

1. Pendahuluan  

Program Skema Riset Dosen Pemula dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian 

dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan 

kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya 

dalam Seminar. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ditjen Penguatan 

Risbang, Skema Riset Dosen Pemula merupakan salah satu skema penelitian yang 

diperuntukkan bagi dosen tetap di FISIP Universitas Andalas. Skema ini diharapkan dapat 

menginisiasi penyusunan peta jalan penelitian bagi pengusul. Hasil penelitian skema ini 

berada dilevel TKT 1 sampai 3. 

Program Skema Riset Dosen Pemula diprioritaskan untuk memfasilitasi para dosen 

muda untuk melaksanakan penelitian dalam rangka memperoleh modal pengalaman ilmiah 

yang berguna untuk melaksanakan studi lanjut atau melaksanakan penelitian dengan dana, 

volume dan manfaat yang lebih besar. Walaupun begitu, Program Skema Riset Dosen 

Pemula ini tetap diharapkan akan meningkatkan jumlah publikasi nasional atau publikasi 

internasional bereputasi, buku dan kekayaan inteletual (KI) Unand, dan peningkatan 

kapasitas riset dosen di bidang Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Administrasi Publik, 

Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi. 

 

2. Tujuan  

Tujuan Program Skema Riset Dosen Pemula adalah sebagai berikut:  

a. Untuk membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen pemula;  

b. Menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil 

penelitiannya dalam prosiding seminar, jurnal nasional/internasional; dan  

c. Menginisiasi penyusunan peta jalan penelitiannya. 

 

3. Persyaratan Pengusul  

Persyaratan pengusul Program Skema Riset Dosen Pemula sebagai berikut:  

a. Pengusul adalah dosen FISIP Universitas Andalas yang memiliki NIDN dan 

memiliki keterkaitan dengan kompetensi kelimuan/mata kuliah yang diampu 

selama ini. 

b. Ketua pengusul berpendidikan S2 yang belum memiliki jabatan fungsional 

dan berstatus minimal CPNS, yang telah terdaftar di SINTA; 
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c. Anggota pengusul maksimal 2 orang, dengan melibatkan minimal 2 orang 

mahasiswa. 

d. Pengusul hanya boleh mendapatkan skema Program Skema Riset Dosen Pemula 

sebanyak dua kali sebagai ketua atau anggota.  

e. Tim peneliti harus mempunyai rekam jejak memadai yang ditunjukkan dalam 

biodata.  

f. Tim peneliti tidak dalam status tugas belajar. 

g. Ada pembagian tugas yang jelas antara Ketua Tim Peneliti dan Anggota Tim 

Peneliti yang terlibat dalam penelitian. 

h. Penelitian harus dibantu oleh mahasiswa aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) orang 

yang berasal dari program studi peneliti dan tercantum nama-namanya pada cover 

dan pada lembaran pengesahan proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir 

untuk keperluan kinerja penelitian/inovasi FISIP dan Unand, dan data akreditasi. 

 

4. Luaran Penelitian  

Laporan Program Skema Riset Dosen Pemula yang wajib disiapkan oleh peneliti 

berupa:  

1. Laporan Kemajuan; 

2. Logbook Penelitian; 

3. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan); 

4. Artikel Ilmiah yang telah dipublikasi sebagai luaran wajib.  

Luaran wajib Program Penelitian Dosen Pemula berupa: satu artikel di 

prosiding terindeks nasional; atau satu artikel di jurnal nasional terindeks 

minimal SINTA 5. 

5. Makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Klaster dan 

hilirisasi Riset Berkelanjutan (KNKHRB) yang diselenggarakan oleh LPPM 

Universitas Andalas.  

 

6. Kriteria Penelitian 

 

Kriteria Program Skema Riset Dosen Pemula mengikuti ketentuan berikut: 

a) Jangka waktu penelitian 6-12 bulan. 

b) Usulan penelitian harus memiliki peta jalan penelitian yang jelas. 

c) File usulan penelitian dikirimkan ke aplikasi https://sippmi.unand.ac.id. 

 

7. Alokasi Dana 

Pada tahun 2022, alokasi dana skema Skema Riset Dosen Pemula maksimal 

adalah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Reviewer dapat merobah atau 

https://sippmi.unand.ac.id/
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mengurangi dana usulan jika diperlukan atau diharuskan aturan keuangan. Honorarium dari 

dana penelitian ini tidak diperbolehkan diberikan kepada nama-nama ketua dan para 

anggota peneliti namun hanya diperbolehkan untuk para pendukung/pembantu penelitian 

termasuk anggota mahasiswa. 

 

8. Sistematika Usulan Penelitian  

Usulan proposal Program Skema Riset Dosen Pemula maksimum berjumlah 20 

halaman (tidak termasuk. Halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang 

ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali 

ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan 

sebagai berikut:  

 

HALAMAN SAMPUL  

HALAMAN PENGESAHAN  
(Ditandatangani oleh peneliti dan Ketua Jurusan) 
 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM  
RINGKASAN (maksimum satu halaman)  
Kemukakan masalah atau kesenjangan yang akan diatasi, tujuan jangka panjang dan target 
khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan 
tersebut serta hasil yang diharapkan. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat 
dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan luaran yang dijanjikan.  

 

BAB 1. PENDAHULUAN  
Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi 
(keutamaan) penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan apa yang ditargetkan serta 
kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan.  
 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  
Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti dengan menggunakan pustaka acuan 
primer yang relevan dan terkini yang mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. 
Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai, 
termasuk peta jalan (road map) penelitian secara utuh serta kontribusi yang akan dihasilkan 
dari penelitian ini. 
 

BAB 3. METODE PENELITIAN  
Metode penelitian harus dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambar 
mengapa yang akan dikerjakan selama periode penelitian dalam bentuk diagram tulang 
ikan (fishbone diagram) atau diagram alir. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh 
dengan tahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, lokasi penelitian, dan 
indikator capaian yang terukur. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 
 
4.1 Anggaran Biaya  
 
Rencana Anggaran dapat disusun sebagai berikut: 

 

 

No. Komponen Persentase Maksimum 

1 Pengadaan alat dan bahan penelitian 30% 
2 Biaya perjalanan penelitian 30% 
3 Alat tulis kantor/bahan habis pakai 20% 
4 Laporan/Diseminasi/Publikasi 50% 

 

 

4.2 Jadwal Penelitian  
Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram palang (bar chart) untuk rencana 

penelitian yang diajukan.  

 

 

REFERENSI  
Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan system nomor), dengan 
urutan Abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 
disitasi pada Usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi. 
 

 

9. Sistematika Laporan Akhir Penelitian  
Laporan akhir Program Skema Riset Dosen Pemula ditulis menggunakan font 

Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi 
dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:  

 

HALAMAN SAMPUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

(Ditandatangani oleh peneliti dan Ketua Jurusan) 

 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM  

RINGKASAN (maksimum satu halaman)  

BAB 1. PENDAHULUAN  

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

BAB 4. METODE PENELITIAN  

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 
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Skema Riset Dasar  

FISIP UNIVERSITAS ANDALAS 

 

1. Pendahuluan 

Program Skema Riset Dasar dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam 

rangka membina dan mengarahkan para peneliti untuk meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah 

baik nasional maupun internasional. Program Skema Riset Dasar juga diharapkan 

menjadi langkah awal bagi peneliti FISIP Universitas Andalas menuju hilirisasi hasil 

penelitian dan peningkatan jumlah publikasi yang terindeks. Sejalan dengan kebijakan 

desentralisasi penelitian oleh Ditjen Penguatan Risbang dan Universitas Andalas. Program 

Skema Riset Dasar merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi 

dosen tetap di FISIP Universitas Andalas, yang diharapkan dapat menginisiasi 

penyusunan peta jalan penelitian bagi pengusul. Hasil penelitian skema ini berada di level 

TKT 1 sampai 3. 

 

2. Tujuan  

Tujuan Program Skema Riset Dasar sebagai berikut: 

a) Untuk meningkatkan kemampuan meneliti dosen. 

b) Menjadi dasar bagi peneliti dalam pengembangan produk komersil, publikasi 

nasional/internasional.  

c) Menginisiasi penyusunan peta jalan penelitiannya. 

 

3. Persyaratan Pengusul 

 

Persyaratan pengusul Skema Riset Dasar sebagai berikut: 

a) Pengusul adalah dosen FISIP Universitas Andalas yang memiliki NIDN dan memiliki 

keterkaitan dengan kompetensi kelimuan/mata kuliah yang diampu selama ini. 

b) Ketua  pengusul  berpendidikan  S2  minimal jabatan  fungsional Asisten Ahli  

atau jabatan fungsional Asisten Ahli berpendidikan S3. 

c) Tidak diperuntukkan untuk guru besar/profesor 

d) Anggota Pengusul maksimal 2 orang. 

e) Melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa FISIP Universitas Andalas yang masih aktif. 

f) Pengusul hanya boleh mengusulkan skema Skema Riset Dasar sebanyak dua 

proposal, yaitu satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota; 

g) Tim peneliti harus mempunyai rekam jejak memadai yang ditunjukkan dalam 

biodata. 

h) Ketua dan Anggota Tim Pengusul tidak dalam status tugas belajar; Untuk pengusul 

dalam status izin belajar diperbolehkan. 
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i) Ada pembagian tugas yang jelas antara Ketua dan Anggota Tim Pengusul. 

 

 

4. Luaran yang dicapai 

 

Laporan untuk Program Skema Riset Dasar yang wajib disiapkan oleh peneliti berupa: 

1. Laporan Kemajuan; 

2. Logbook Penelitian; 

3. Laporan Akhir Penelitian. 

4. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan).  

Luaran wajib Program Skema Riset Dasar berupa: 

a. Satu artikel ilmiah minimal di Prosiding International Conference terindeks 

SCOPUS/jurnal internasional terindeks Scopus; atau 

b. Satu artikel di jurnal nasional minimal SINTA 4. 

c. Makalah    yang    dipresentasikan    dalam Konferensi Nasional Klaster dan 

hilirisasi Riset Berkelanjutan (KNKHRB) yang diselenggarakan oleh LPPM 

Universitas Andalas.  

 

5. Kriteria Penelitian 

 

Kriteria Program Skema Riset Dasar mengikuti ketentuan berikut: 

a) Jangka waktu penelitian 6-12 bulan. 

b) Usulan penelitian harus memiliki peta jalan penelitian yang jelas. 

c) File usulan penelitian dikirimkan ke aplikasi https://sippmi.unand.ac.id. 

 

6. Alokasi Dana 

Pada tahun 2022, alokasi dana Skema Riset Dasar maksimal adalah Rp. 

15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah). Reviewer dapat merubah atau mengurangi dana 

usulan jika diperlukan atau diharuskan aturan keuangan. Honorarium dari dana penelitian 

ini tidak diperbolehkan diberikan kepada nama-nama ketua dan para anggota peneliti 

namun hanya diperbolehkan untuk para pendukung/pembantu penelitian termasuk anggota 

mahasiswa. 

 

7. Sistematika Usulan Penelitian 

Usulan  Penelitian  maksimum  20  halaman  (tidak  termasuk  halaman  sampul, 

halaman pengesahan, dan lampiran), ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran  

12 dengan  jarak  baris  1,5  spasi  (kecuali ringkasan satu  spasi), ukuran kertas A-4, 

warna tulisan hitam.  

 

https://sippmi.unand.ac.id/
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Penulisan Usul Skema Riset Dasar mengikuti sistematika sebagai berikut: 

 

 

HALAMAN SAMPUL USUL PENELITIAN 
 
HALAMAN PENGESAHAN  
(Ditandatangani oleh peneliti dan Ketua Jurusan) 

 
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 
RINGKASAN (maksimum satu halaman) 
Kemukakan masalah atau kesenjangan yang akan diatasi, tujuan jangka  panjang 
dan target khusus  yang  ingin  dicapai  serta  metode  yang  akan  dipakai  dalam 
pencapaian  tujuan  tersebut serta hasil yang diharapkan. Ringkasan harus mampu 
menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan 
luaran yang dijanjikan. 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan  latar belakang  dan  permasalahan  yang akan  diteliti,  tujuan  khusus,  dan 

urgensi (keutamaan) penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan apa yang ditargetkan 

serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Kemukakan  state  of  the  art  dalam  bidang  yang  diteliti  dengan  menggunakan 

pustaka  acuan primer yang relevan dan terkini yang mengutamakan hasil penelitian pada 

jurnal ilmiah. Jelaskan juga  studi  pendahuluan  yang  telah  dilaksanakan  dan hasil  

yang  sudah  dicapai,  termasuk  peta jalan (road map) penelitian secara utuh serta 

kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian ini. 

 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Metode    penelitian    harus    dilengkapi    dengan    bagan    alir    penelitian    yang 

menggambarkan apa yang akan dikerjakan selama periode penelitian dalam bentuk 

diagram tulang ikan (fishbone diagram) atau diagram alir. Bagan penelitian harus dibuat   

secara   utuh   dengan   tahapan   yang   jelas,   mulai  darimana,  bagaimana luarannya, 

lokasi penelitian, dan indikator capaian yang terukur. 

 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 
4.1. Anggaran Biaya 

 

Perkiraan komposisi biaya adalah: 

 

No. Komponen Persentase Maksimum 

1 Pengadaan alat dan bahan penelitian 30% 
2 Biaya perjalanan penelitian 30% 
3 Alat tulis kantor/bahan habis pakai 20% 
4 Laporan/Diseminasi/Publikasi 50% 

 
 

4.2 Jadwal Penelitian  

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram palang (bar chart) untuk rencana 

penelitian yang diajukan.  
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REFERENSI  

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan system nomor), dengan 

urutan Abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 

disitasi pada Usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi. 

 

8. Sistematika Laporan Akhir Penelitian  

Laporan akhir Program Skema Riset Dasar ditulis menggunakan font Times New 

Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran 

kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:  

 

HALAMAN SAMPUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

(Ditandatangani oleh peneliti dan Ketua Jurusan) 

 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM  

RINGKASAN (maksimum satu halaman)  

BAB 1. PENDAHULUAN  

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

BAB 4. METODE PENELITIAN  

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 
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Skema Riset Terapan  

FISIP UNIVERSITAS ANDALAS 
 

1. Pendahuluan 

 

Skema Riset Terapan  FISIP Universitas Andalas  merupakan salah satu wadah 

bagi FISIP untuk dapat melaksanakan Roadmap Penelitian Universitas. Penelitian ini 

berorientasi pada publikasi ilmiah jurnal nasional yang minimal Sinta 2 dan juga 

publikasi jurnal internasional yang terindeks SCOPUS. Dalam proses pengukuran TKT, 

hasil PT berada di TKT 4 sampai dengan TKT 6. Sasaran akhir dari penelitian ini adalah 

dihasilkannya inovasi dan rekayasa sosial-budaya guna meningkatkan pembangunan 

berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional. Skim riset ini diharapkan dapat 

berkontribusi pada peningkatan jumlah publikasi ilmiah dosen FISIP Universitas Andalas, 

terutama publikasi ilmiah jurnal nasional minimal Sinta 2 dan juga publikasi jurnal 

internasional yang terindeks SCOPUS. Di samping itu, produk yang dihasilkan pada 

penelitian jika berhasil didaftarkan untuk paten sederhana dapat dilanjutkan ke skim 

penelitian hilirisasi. 

 

2. Tujuan Penelitian 

Tujuan Skema Riset Terapan sebagai berikut: 

a) Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen FISIP Universitas Andalas terutama 

publikasi ilmiah jurnal nasional yang minimal Sinta 2 dan juga publikasi jurnal 

internasional yang terindeks SCOPUS; 

b) Menghasilkan   produk   ilmu   pengetahuan,  teknologi,   seni,   dan   budaya menuju 

hilirisasi produk. 

 
3. Persyaratan Pengusul 

Persyaratan pengusul Skema Riset Terapan sebagai berikut: 

a. Pengusul adalah dosen FISIP Universitas Andalas yang memiliki NIDN dan memiliki 

keterkaitan dengan kompetensi kelimuan/mata kuliah yang diampu selama ini; 

b. Ketua pengusul berpendidikan S2 minimal jabatan fungsional lektor atau 

berpendidikan S3 atau guru besar; 

c. Anggota pengusul maksimal 3 orang; 

d. Melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa FISIP yang masih aktif; 

e. Pengusul hanya boleh mengusulkan skema PT sebanyak dua proposal, yaitu satu 

proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota; 

f. Tim peneliti harus mempunyai rekam jejak memadai yang ditunjukkan dalam biodata 

g. Tim peneliti tidak dalam status tugas belajar dan untuk pengusul dalam status izin 
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belajar diperbolehkan untuk mengajukan; 

h. Ada pembagian tugas yang jelas antara  Ketua  Tim  Peneliti  dan  Anggota Tim Peneliti 

yang terlibat dalam penelitian. 

 
 
4. Luaran Penelitian yang Dicapai 

Laporan Skema Riset Terapan yang wajib disiapkan oleh peneliti berupa: 

a. Laporan Kemajuan; 

b. Logbook Penelitian; 

c. Laporan Akhir Penelitian; dan 

d. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan). 

 

Luaran wajib Skema Riset Terapan berupa: 

a. Satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa: metode, blue print, purwarupa, 

sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI 

dan harus mengeluarkan produk HKI; atau 

b. Satu artikel ilmiah di Prosiding International Conference terindeks SCOPUS; 

atau 

c. Satu artikel di jurnal nasional minimal SINTA 2. 

d. Makalah    yang    dipresentasikan    dalam Konferensi Nasional Klaster dan 

hilirisasi Riset Berkelanjutan (KNKHRB) yang diselenggarakan oleh LPPM 

Universitas Andalas.  

 

Luaran tambahan Penelitian Terapan berupa hasil penelitian diseminarkan di tingkat 

nasional atau internasional, dengan dibuktikan dengan sertifikat sebagai pemakalah. 

 
 
5. Kriteria Penelitian 

Kriteria Penelitian Terapan mengikuti ketentuan berikut: 

a. Pembiayaan Penelitian Terapan mengacu SBK Penelitian Terapan.  

b. Jangka waktu penelitian 6-12 bulan. 

c. Usulan penelitian harus memiliki peta jalan penelitian yang jelas. 

d. File usulan penelitian dikirimkan aplikasi https://sippmi.unand.ac.id. 

 

6. Alokasi Dana 

Pada tahun 2022, alokasi dana Skema Riset Terapan maksimal adalah 

Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Reviewer dapat merubah atau mengurangi 

dana usulan jika diperlukan atau diharuskan aturan keuangan. Honorarium dari dana 

https://sippmi.unand.ac.id/
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penelitian ini tidak diperbolehkan diberikan kepada nama-nama ketua dan para anggota 

peneliti namun hanya diperbolehkan untuk para pendukung/pembantu penelitian termasuk 

anggota mahasiswa. 

 

7. Sistematika Usulan Penelitian 

Usulan  Penelitian  maksimum  20  halaman  (tidak  termasuk  halaman  sampul, 

halaman pengesahan, dan lampiran), ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran  

12 dengan  jarak  baris  1,5  spasi  (kecuali ringkasan satu  spasi), ukuran kertas A-4, 

warna tulisan hitam. Penulisan Usul Skema Riset Terapan mengikuti sistematika sebagai 

berikut: 

 

HALAMAN SAMPUL USUL PENELITIAN 
 
HALAMAN PENGESAHAN  
(Ditandatangani oleh peneliti dan Ketua Jurusan) 

 
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 
RINGKASAN (maksimum satu halaman) 
Kemukakan masalah atau kesenjangan yang akan diatasi, tujuan jangka  panjang 
dan target khusus  yang  ingin  dicapai  serta  metode  yang  akan  dipakai  dalam 
pencapaian  tujuan  tersebut serta hasil yang diharapkan. Ringkasan harus mampu 
menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan 
luaran yang dijanjikan. 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan  latar belakang  dan  permasalahan  yang akan  diteliti,  tujuan  khusus,  dan 

urgensi (keutamaan) penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan apa yang ditargetkan 

serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. 

 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Kemukakan  state  of  the  art  dalam  bidang  yang  diteliti  dengan  menggunakan 

pustaka  acuan primer yang relevan dan terkini yang mengutamakan hasil penelitian pada 

jurnal ilmiah. Jelaskan juga  studi  pendahuluan  yang  telah  dilaksanakan  dan hasil  

yang  sudah  dicapai,  termasuk  peta jalan (road map) penelitian secara utuh serta 

kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian ini. 

 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Metode    penelitian    harus    dilengkapi    dengan    bagan    alir    penelitian    yang 

menggambarkan apa yang akan dikerjakan selama periode penelitian dalam bentuk 

diagram tulang ikan (fishbone diagram) atau diagram alir. Bagan penelitian harus dibuat   

secara   utuh   dengan   tahapan   yang   jelas,   mulai  darimana,  bagaimana luarannya, 

lokasi penelitian, dan indikator capaian yang terukur. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 
4.1. Anggaran Biaya 

 

Perkiraan komposisi biaya adalah: 

 

No. Komponen Persentase Maksimum 

1 Pengadaan alat dan bahan penelitian 30% 
2 Biaya perjalanan penelitian 30% 
3 Alat tulis kantor/bahan habis pakai 20% 
4 Laporan/Diseminasi/Publikasi 50% 

 
 

4.2 Jadwal Penelitian  
Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram palang (bar chart) untuk rencana 
penelitian yang diajukan.  

 

REFERENSI  
Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan system nomor), dengan 
urutan Abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 
disitasi pada Usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi. 
 

8. Sistematika Laporan Akhir Penelitian  
Laporan akhir Program Skema Riset Terapan ditulis menggunakan font Times New 

Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran 
kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:  
 

HALAMAN SAMPUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

(Ditandatangani oleh peneliti, Ketua Jurusan dan disetujui oleh Dekan FISIP Universitas 

Andalas) 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM  

RINGKASAN (maksimum satu halaman)  

BAB 1. PENDAHULUAN  

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

BAB 4. METODE PENELITIAN  

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 
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Skema Riset Percepatan Guru Besar 

FISIP UNIVERSITAS ANDALAS 

 

1. Pendahuluan 

Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di 

lingkungan Perguruan Tinggi. Saat ini, jumlah profesor di FISIP Universitas Andalas masih 

jauh dari standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga 

Universitas Andalas. Berdasarkan kebutuhan Profesor tersebut, FISIP Universitas Andalas 

harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi para dosen bergelar doktor untuk 

secepatnya meraih jabatan guru besar atau menjadi profesor. Sementara itu, guru besar 

sudah seharusnya memberikan bimbingan kepada para dosen yang berpotensi untuk 

meraih guru besar dalam waktu dekat. Oleh karena itu, FISIP Universitas Andalas 

melakukan akselerasi jumlah profesor dalam Skema Riset Percepatan Guru Besar yang 

akan memberikan fasilitasi kepada para dosen bergelar doktor untuk segera dapat meraih 

jabatan Guru Besar. Hasil penelitian skema ini berada di level TKT 3-6. 

 

2. Tujuan 

Tujuan Skema Riset percepatan guru besar FISIP Universitas Andalas ini adalah:  

a) Meningkatkan jumlah publikasi artikel ilmiah di tingkat internasional.  

b) Mengakselerasi peningkatan jumlah Profesor.  

c) Mendukung penelitian Profesor untuk pengembangan bahan ajar perkuliahan dan 

nantinya mendapatkan output perbaikan bahan ajar atau publikasi ilmiah buku. 

 

3. Persyaratan Pengusul 

 

a. Ketua Peneliti adalah dosen tetap FISIP Universitas Andalas bergelar 

Pendidikan S3 (Doktor) dengan jabatan fungsional Lektor Kepala lebih kurang 

10-15 tahun dan memiliki keterkaitan dengan kompetensi kelimuan/mata 

kuliah yang diampu selama ini.  

b. Melibatkan minimal 1 orang dosen tetap FISIP Universitas Andalas. 

c. Melibatkan minimal 2 orang mahasiswa FISIP yang aktif. 

d. Tim peneliti harus mempunyai rekam jejak memadai.  

e. Ada pembagian tugas yang jelas antara Ketua Tim Peneliti dan Anggota Tim Peneliti 

yang terlibat dalam penelitian.  

f. Usulan penelitian harus memiliki peta jalan penelitian yang jelas. 
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4. Luaran yang Dicapai 

Laporan skema riset percepatan guru besar FISIP Universitas Andalas adalah:  

a) Laporan Kemajuan; 

b) Logbook Penelitian; 

c) Laporan Akhir Penelitian. 

d) Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan).  

 

e) Luaran wajib penelitian percepatan guru besar FISIP Universitas Andalas ini yakni:  

1. Satu artikel ilmiah yang telah berstatus accepted di Jurnal Internasional 

terindeks SCOPUS, minimal Q4. 

2. Makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Klaster dan 

hilirisasi Riset Berkelanjutan (KNKHRB) yang diselenggarakan oleh LPPM 

Universitas Andalas. 

3. Luaran tambahan Penelitian Percepatan Guru Besar FISIP Universitas 

Andalas, minimal salah satu diantaranya adalah: a. Makalah yang 

dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah internasional; atau b. Produk 

iptek (metode, teknologi tepat guna, blueprint, purwarupa, sistem, 

kebijakan, model, rekayasa sosial) yang di HKI-kan (paten atau hak cipta). 

 

5. Kriteria Penelitian 

 

a) Jangka waktu penelitian 6-12 bulan. 

b) Usulan penelitian harus memiliki peta jalan penelitian yang jelas. 

c) File usulan penelitian dikirimkan aplikasi https://sippmi.unand.ac.id. 

 

6. Alokasi Dana 

Pada tahun 2022, alokasi dana Penelitian Guru Besar maksimal adalah Rp. 

50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Reviewer dapat merobah atau mengurangi dana 

usulan jika diperlukan atau diharuskan aturan keuangan. Honorarium dari dana penelitian 

ini tidak diperbolehkan diberikan kepada nama-nama ketua dan para anggota peneliti 

namun hanya diperbolehkan untuk para pendukung/pembantu penelitian termasuk anggota 

mahasiswa. 

 

7. Sistematika Usulan Penelitian 

Usulan  Penelitian  maksimum  20  halaman  (tidak  termasuk  halaman  sampul, 

halaman pengesahan, dan lampiran), ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran  

https://sippmi.unand.ac.id/
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12 dengan  jarak  baris  1,5  spasi  (kecuali ringkasan satu  spasi), ukuran kertas A-4, 

warna tulisan hitam.  

 

Penulisan Usul Skema Percepatan Guru Besar mengikuti sistematika sebagai 

berikut: 

 

HALAMAN SAMPUL USUL PENELITIAN 
 
HALAMAN PENGESAHAN  
(Ditandatangani oleh peneliti dan Ketua Jurusan) 

 
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 
RINGKASAN (maksimum satu halaman) 
Kemukakan masalah atau kesenjangan yang akan diatasi, tujuan jangka  panjang 
dan target khusus  yang  ingin  dicapai  serta  metode  yang  akan  dipakai  dalam 
pencapaian  tujuan  tersebut serta hasil yang diharapkan. Ringkasan harus mampu 
menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan 
luaran yang dijanjikan. 
 
 
BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan  latar belakang  dan  permasalahan  yang akan  diteliti,  tujuan  khusus,  dan 

urgensi (keutamaan) penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan apa yang ditargetkan 

serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Kemukakan  state  of  the  art  dalam  bidang  yang  diteliti  dengan  menggunakan 

pustaka  acuan primer yang relevan dan terkini yang mengutamakan hasil penelitian pada 

jurnal ilmiah. Jelaskan juga  studi  pendahuluan  yang  telah  dilaksanakan  dan hasil  

yang  sudah  dicapai,  termasuk  peta jalan (road map) penelitian secara utuh serta 

kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian ini. 

 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Metode    penelitian    harus    dilengkapi    dengan    bagan    alir    penelitian    yang 

menggambarkan apa yang akan dikerjakan selama periode penelitian dalam bentuk 

diagram tulang ikan (fishbone diagram) atau diagram alir. Bagan penelitian harus dibuat   

secara   utuh   dengan   tahapan   yang   jelas,   mulai  darimana,  bagaimana luarannya, 

lokasi penelitian, dan indikator capaian yang terukur. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 
4.1. Anggaran Biaya 

 

Perkiraan komposisi biaya adalah: 

 

 

No. Komponen Persentase Maksimum 

1 Pengadaan alat dan bahan penelitian 30% 
2 Biaya perjalanan penelitian 30% 
3 Alat tulis kantor/bahan habis pakai 20% 
4 Laporan/Diseminasi/Publikasi 50% 

 

4.2 Jadwal Penelitian  

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram palang (bar chart) untuk rencana 

penelitian yang diajukan.  

 

 

REFERENSI  

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan system nomor), dengan 

urutan Abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 

disitasi pada Usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi. 

 

8. Sistematika Laporan Akhir Penelitian  

Laporan akhir Program Skema Riset Percepatan Guru Besar ditulis menggunakan 

font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi 

dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:  

 

HALAMAN SAMPUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

(Ditandatangani oleh peneliti dan Ketua Jurusan) 

 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM  

RINGKASAN (maksimum satu halaman)  

BAB 1. PENDAHULUAN  

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

BAB 4. METODE PENELITIAN  

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 
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USULAN PROPOSAL 

   NAMA SKIM RISET 
 

 

 

 

 
 

 
 

JUDUL PENELITIAN 
 

 
 

TIM PENGUSUL 

(Nama Ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN  

FAKULTAS 

UNIVERSITAS ANDALAS 

2021 
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LEMBARAN PENGESAHAN 

NAMA SKIM RISET 
 

 

Judul Penelitian                           : ..............................................................................  
Ketua Peneliti 
a.    Nama Lengkap                     : ..................................................................... 
b.    NIDN                                   : ..................................................................... 
c.    Jabatan Fungsional               ......................................................................  
d.    Program Studi                      : ....................................................................  
e.    Nomor HP                            : ....................................................................  
f.     Alamat surel (e-mail)           : ................................................................... 
 
Anggota Peneliti (1) 
a.    Nama Lengkap                     : .................................................................... 
b.    NIDN                                   : ................................................................... 
c.    Program Studi                      : ...................................................................  
 
Anggota Peneliti (2) 
a.    Nama Lengkap                     : ................................................................... 
b.    NIDN                        : ..................................................................  
c.    Program Studi                      : .................................................................. 
Jumlah mahasiswa yang terlibat  : ................................................................... 
Lokasi kegiatan                           : .................................................................... 
Lama kegiatan                             : ................................................................... 
Biaya Penelitian                          : Rp............................................................... 
Sumberdana                                 : ……………………………………………….. 

 

     Padang, tgl-bulan-tahun 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan ............,                                                          Ketua Peneliti 

 

(Nama lengkap)                                                                    (Nama lengkap) 
NIP                                                                                        NIP 
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LAMPIRAN 3. 
 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 

1.    Judul Penelitian   : ................................................................................................. 

2.    Tim Peneliti 

 

 

No 

 

Nama 

 

Jabatan 

 
Bidang 

Keahlian 

 
Program 

Studi 

Alokasi 

Waktu 

(jam/minggu) 

 ................... Ketua .................. ................... ................... 

 ................... Anggota 1 ................... ................... ................... 

 ................... Anggota 2 ................... ................... ................... 

 ................... Anggota 3 ................... ................... ................... 

 

3.    Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

4.    Masa Pelaksanaan 
Mulai                         :  bulan .....................tahun ............................. 
Berakhir                    :  bulan .....................tahun ............................. 

5.    Usulan Biaya         :  Rp. ............................. 
6.    Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan) ............................. 
7.    Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, 

tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung 
pengembangan iptek) 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama 
terbitan berkala ilmiah dan tahun rencana publikasi) 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
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LAPORAN AKHIR 

NAMA SKIM RISET 

 

 

 

 
 

 
 

JUDUL PENELITIAN 
 

 
 

TIM PENGUSUL 

(Nama Ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN) 

 

 

 

 

NOMOR KONTRAK PENELITIAN 

 

 

 

 

JURUSAN  

FAKULTAS 

UNIVERSITAS ANDALAS 

2021 
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Catatan: Laporan Keuangan berupa rekapitulasi belanja penelitian (Kwitansi/Faktur, dll 
disimpan oleh peneliti) 
 

 

 

 

 

LAPORAN KEUANGAN 

NAMA SKIM RISET 

 

 

 

 
 

 
 

JUDUL PENELITIAN 
 

 
 

TIM PENGUSUL 

(Nama Ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN) 

 

 

 

 

NOMOR KONTRAK PENELITIAN 

 

 

 

JURUSAN  

FAKULTAS 

UNIVERSITAS ANDALAS 

2021 
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Borang Penilaian Proposal Penelitian Fakultas 

FISIP Universitas Andalas Tahun 2022 

 

Judul Penelitian : ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 

Skim : ……………………………………………………………………………………. 

Jurusan : ……………………………………………………………………………………. 

Fakultas : ……………………………………………………………………………………. 

Ketua Peneliti   

a. Nama Lengkap : ……………………………………………………………………………………. 

b. NIDN : ……………………………………………………………………………………. 

c. Jabatan 
Fungsional 

: ……………………………………………………………………………………. 

Anggota Peneliti : ………………….orang 

Anggota Mahasiswa : ………………….orang 

Lama Penelitian : ………………….tahun 

Biaya Penelitian   

Dana yang diusulkan ke 
FISIP 

: ……………………………………………………………………………………. 

Direkomendasikan : ……………………………………………………………………………………. 

 

No. Kriteria Bobot (%) Skor Nilai 

1 Keterkaitan antara proposal 
terhadap capaian 
roadmap/keunggulan RIP 
Unand 

20   

2 Rekam jejak tim peneliti 20   

3 Orisinalitas, novelty dan 
kesesuaian metode penelitian 

15   

4 Keutuhan peta jalan penelitian 15   

5 Potensi tercapainya luaran 
a. Publikasi nasional 

terakreditasi atau jurnal 
internasional terindeks 
scopus 

b. Publikasi buku 
c. Luaran desain, model, 

kebijakan, rekayasa sosial, 
regulasi, dll 

30   

 Jumlah  100   

Keterangan: 

Skor: 1,2,3,5,6,7 (1= buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 5=cukup, 6=baik, 7= sangat baik) Nilai= bobot x skor 

 

Komentar Penilai: 

 

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

 

Padang, tanggal-bulan-tahun 

Penilai 

 

Tandatangan 

(Nama Lengkap) 


