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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu’alaikum WW.  

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

rakhmat dan karuniaNya peyusunan Buku Pedoman Hibah Dosen Universitas Islam 

Sumatera Utara telah terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan.  

Kegiatan penelitian dan publikasi hasil penelitian, merupakan bagian penting 

dari Tridharma perguruan tinggi, karenanya diperlukan suatu buku pedoman yang 

dapat dijadikan pedoman oleh para dosen peneliti di lingkungan Universitas Islam 

Sumatera Utara. Kegiatan penelitian dan publikasi yang dilaksanakan oleh para 

dosen selain untuk memajukan ilmu pengetahuan, juga untuk pengembangan karir & 

rekam jejak dosen yang bersangkutan, serta mempunyai dampak yang cukup 

signifikan terhadap kualitas serta citra institusi, baik di tataran nasional maupun 

internasional.  

Upaya tersebut memerlukan lingkungan budaya meneliti dan mempublikasikan 

hasil penelitian yang kondusif dan perlu diciptakan, oleh sebab itu perguruan tinggi 

wajib menglokasikan dana yang memadai, disamping itu kegiatan penelitian 

haruslah memiliki arah (roadmap) yang jelas sesuai dengan kebijakan pemerintah, 

fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki, serta situasi/kondisi perguruan 

tinggi itu sendiri. Pada tahap awal, Lembaga Penelitian UISU berusaha keras 

meningkatkan kegiatan tersebut, dengan meningkatkan kualitas penelitian dan 

ditambah dengan karya ilmiah para dosen melalui jurnal nasional, internasional 

serta seminar nasional dan internasional. Jika pengakuan masyarakat telah 

didapatkan, maka pada gilirannya kegiatan tersebut akan menjelma menjadi sumber 

dana yang berarti. 

Akhirnya, selaku Ketua Lembaga Penelitian UISU saya mengucapkan terima 

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Pedoman 

Hibah Dosen, yang telah bekerja keras dalam pembuatan Buku Pedoman ini, semoga 

visi Lembaga Penelitian untuk menjadi suatu lembaga yang handal dan professional 

dibidang research untuk mencapai visi UISU  yang islami, andal, teruji, bermartabat 

mulia, dicintai masyarakat dan diridhoi Allah SWT. Amin.  

Wabillahi Taufiq wal Hidayah,  

Wassalamu’alaikum WW 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Lembaga Penelitian Universitas Islam Sumatera Utara sebagai institusi 

pelaksana terdepan dalam pengembangan penelitian. Lembaga ini dituntut untuk 

berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan 

riset yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan 

mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat dunia. 

Melihat kondisi UISU saat ini sebagai lembaga pendidikan tinggi yang 

komprehensif yang memiliki hampir semua disiplin ilmu, maka Lembaga Penelitian 

UISU sebagai salah satu institusi bagian dari UISU, harus sejalan dan memberikan 

dukungan tercapainya arah pengembangan yang telah ditetapkan. Dukungan yang 

diberikan oleh Lembaga Peneltian sebagai institusi yang melaksanakan riset  maka 

Lembaga Peneltian harus menghasilkan penelitian sesuai prioritas nasional, 

menjamin pengembangan penelitian unggulan, meningkatkan mutu penelitian 

yang relevan bagi masyarakat, meningkatkan karya ilmiah dosen di dalam jurnal 

internasional, meningkatkan perolehan HKI secara Nasional maupun Internasional. 

Lembaga Penelitian dalam mengelola penelitian berdasarkan standar yang 

telah ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia (Kemenristekdikti RI) meliputi : 

1. Standar arah,  kegiatan penelitian mengacu pada RIP UISU; 

2. Standar proses, kegiatan penelitian direncanakan, dilakukan, dikendalikan, dan 

ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian yang 

berkelanjutan; 

3. Standar hasil, kegiatan penelitian memenuhi kaidah ilmiah universal, 

didokumentasikan, didesimenasikan melalui forum ilmiah di tingkat nasional, 

internasional,  serta  dapat  dipertanggungjawabkan;  

4. Standar kompetensi, kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten  

di bidangnya dan sesuai dengan kaidah ilmiah; 

5. Standar pendanaan, kegiataan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan melalui mekanisme hibah blok dan kompetisi yang didasarkan pada 
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prinsip otonomi dan akuntabilitas; 

6. Standar Sarana dan Prasarana, kegiatan penelitian didukung oleh sarana daan 

prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah dan solusi masalah dalam 

masyarakat; 

7. Standar outcome, kegiatan penelitian harus berdampak positif pada 

pembangunan masyarakat bangsa dan negara di berbagai sektor. 

Adapun riset unggulan yang dilakukan diarahkan pada Rencana Induk Penelitian 

yang telah ditetapkan sebagai arah kebijakan dan pengambilan keputusan 

pengelolaan penelitian meliputi bidang Rekayasa Material Teknik, Penyakit Tropis, 

Perkebunan dan Pangan, Hukum Islam, Ekonomi Islam, Pendidikan Inovatif, 

Komunikasi dan Jurnalistik, English Proficiency,  Pendidikan dan Dakwah Islamiyah.   

Pengembangan penelitian Universitas Islam Sumatera Utara Medan diarahkan 

kepada peningkatan mutu manajemen penelitian, relevansi, efisiensi dan produktivitas 

penelitian yang dilakukan baik oleh dosen sebagai peneliti maupun mahasiswa, serta 

kerjasama antar peneliti. Oleh karena itu, maka strategi kebijakan pengembangan yang 

ditempuh adalah : 

1. Pengembangan penelitian unggulan di Universitas Islam Sumatera Utara, 

terutama yang berkaitan dengan sumberdaya alam dan kearifan lokal Sumatera 

Utara.  

2. Peningkatan pendanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber, baik dari 

pemerintah maupun swasta yang di dalam dan luar negeri. 

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan kontribusinya bagi 

pengetahuan dan teknologi yang dipublikasikan di jurnal ilmiah yang 

terakreditasi secara nasional, perolehan hak kekayaan intelektual, masukan 

kebijakan, solusi bagi permasalahan di masyarakat, atau pengayaan bahan ajar 

dan pembelajaran. 

4. Peningkatan kontribusi hasil penelitian pada peningkatan kemajuan, 

kemandirian, dan daya saing daerah maupun nasional. 

5. Pengembangan sinergi dan kerjasama antara Lembaga Penelitian UISU dengan 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, kalangan swasta, dan 

masyarakat, melalui berbagai kegiatan seperti: seminar/konferensi, forum 
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temu mitra, forum diskusi kajian aktual, pameran hasil-hasil penelitian, serta 

penerbitan jurnal ilmiah. 

6. Peningkatan terus menerus kuantitas, kualitas dan loyalitas sumberdaya 

manusia termasuk alokasi waktu untuk penelitian  

7. Pengembangan sarana prasarana mengikuti bahkan bila mungkin mendahului 

kebutuhan. 

8. Organisasi desentralistis untuk pusat-pusat kajian dengan tetap 

mengedepankan akuntabilitas dan transparansi serta koordinasinya dengan 

Lembaga Penelitian UISU. 

9. Penataan dan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Lembaga Penelitian dan Pusat-

Pusat Penelitian didukung pengembangan sistem informasi manajemen agar 

mampu mengkaji dan mengembangkan IPTEKS 

10. Pengembangan sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi (SPMP-PT) 

11. Pembenahan perencanaan dan proses penelitian serta pemanfaataan hasil-

hasilnya untuk kepentingan masyarakat 

12. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian yang ada dan berupaya 

mengembangkan sarana dan prasarana baru dengan dukungan kemitraan 

13. Pengelolaan pendanaan penelitian secara efisien dan berusaha mencari pembiyaan 

penelitian dari berbagai sumber dana 

14. Menumbuhkan budaya penelitian dosen/peneliti melalui pembudayaan 

penyusunan proposal dari berbagai sumber dana 

15. Menumbuhkan budaya penelitian mahasiswa yang disertai dengan pengembangan 

apresiasi terhadap hasil-hasil penelitian melalui “reward or merit system”  

Penelitian adalah unsur dari Tridarma perguruan tinggi selain pendidikan. Dosen 

mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam rangka mentransformasi, 

mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu penelitian dan teknologi melalui 

Tridarma perguruan tinggi.  

Dalam rangka membantu dosen untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas penelitian dan publikasi hasil penelitian di lingkungan Universitas Islam 

Sumatera Utara (UISU), diperlukan buku pedoman yang memuat tentang informasi 

kegiatan-kegiatan tersebut dan juga tatacara serta sistematikanya serta pemahaman 

secara lengkap. 
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Buku pedoman ini, diharapkan dapat memberikan informasi tentang kegiatan 

yang diselengggarakan Lembaga Penelitian (LP), memudahkan dosen UISU untuk 

membuat proposal penelitian, laporan kemajuan, laporan akhir, penerbitan buku, 

jurnal dan pelaksanaan seminar nasional maupun internasional serta menyeragamkan 

format maupun tatacara penulisan proposal maupun laporan tersebut. 

1.2 Maksud dan Tujuan  

Buku pedoman hibah Dosen ini bertujuan:  

1. Memberikan informasi kepada dosen Universitas Islam Sumatera Utara tentang 

hibah internal yang ada di Universitas Islam Sumatera Utara.  

2. Menyeragamkan format maupun sistematika penulisan proposal, laporan 

kemajuan, maupun laporan akhir penelitian. 

3. Memberikan informasi tentang sistem evaluasi.  

4. Memudahkan dosen dalam menulis proposal, laporan kemajuan dan laporan 

akhir.  

5. Mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas serta mendorong dosen 

untuk melakukan penelitian yang bermutu.  
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BAB II 

HIBAH INTERNAL 

 

Hibah internal adalah hibah yang diberikan oleh Universitas Islam Sumatera 

Utara (UISU) dalam rangka mengembangkan tridarma perguruan tinggi. Hibah yang 

diprogramkan oleh Lembaga Penelitian dan didanai oleh UISU pada tahun anggaran 

2019 - 2023, terdiri dari:  

1. Hibah Penelitian 

2. Hibah Seminar Internasional 

3. Hibah Seminar Nasional 

4. Hibah Jurnal Internasional  

5. Hibah Jurnal Nasional 

6. Hibah Buku Teks/ Monograf 

7. Hak Kekayaan Intelektual HKI 

1. Hibah Penelitian 

Proposal Penelitian Internal  

Program penelitian hibah internal dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian 

dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan 

kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi. Cakupan 

program ini adalah penelitian pada bidang kesehatan, hukum, sosial-humaniora, 

pertanian, MIPA, pendidikan, rekayasa, ekonomi, keolahragaan, agama, sastra-filsafat, 

psikologi, seni, dan budaya. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang belum 

bergelar doktor dan atau doktor dengan dana dari hibah internal perguruan tinggi.  

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ditjen Dikti, penelitian 

Hibah Internal merupakan salah satu skim penelitian yang pengelolaannya dilakukan 

oleh Perguruan Tinggi melalui hibah internal LP UISU. Selain untuk mengarahkan dan 

membina kemampuan meneliti, program ini juga diharapkan dapat menjadi sarana 

latihan bagi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah 

baik lokal maupun nasional terakreditasi. Setelah penelitian selesai, para peneliti 

diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan 

diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih 

tinggi (Skim Penelitian yang didanai dari Desentralisasi DIKTI). 
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Persyaratan Pengusul Dan Tata Cara Pengusulan : 

1. Pengusul adalah dosen tetap di perguruan tinggi UISU.  

2. Tim peneliti merupakan mandiri dengan jumlah 1 orang sebagai ketua dan 

mempunyai jabatan fungsional.  

3. Setiap pengusul hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian untuk 

sebagai ketua.  

4. Ketua peneliti boleh menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh 

Ditlitabmas Ditjen Dikti,  

5. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata 

kuliah yang diampu.  

6. Jangka waktu penelitian adalah minimal 3 bulan.  

7. Proposal penelitian dikumpulkan di LP UISU.  

8. Evaluasi proposal dan pengumuman hasil seleksi dilaksanakan oleh Reviewer 

sesuai dengan bidang ilmu, yang berkoordinasi dengan LP UISU.  

9. Sampul muka proposal adalah warna biru dengan format sebagai berikut : 

a. Sampul Muka  

Memuat judul, nama peneliti, asal fakultas/program studi yang mengusulkan 

serta bulan dan tahun pengajuan proposal penelitian. Cover pada pojok kanan 

atas dicantumkan tema proposal : proposal internal. 

Merupakan rumusan dari topik atau masalah yang diteliti. Judul sebaiknya 

padat, lugas (to the point), dan bukan kalimat berita ataupun kalimat tanya, 

serta ditulis dengan huruf kapital.  

b. Halaman Pengesahan  

Merupakan lembar persetujuan pihak yang berwenang terhadap proposal 

yang diajukan. Halaman Pengesahan ini ditandatangani oleh ketua peneliti, 

Dekan Fakultas/Ka.Prodi yang bersangkutan sebagai pihak yang menyetujui, 

dan Ketua LP sebagai pihak yang mengetahui.  

c. Latar Belakang  

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini 

menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:  

a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah.  

b. Pentingnya masalah untuk dipecahkan.  
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c. Fakta-fakta penentu yang memberi harapan pemecahan masalah melalui 

penelitian yang akan dilakukan.  

d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian 

terdahulu.  

e. Semuanya itu sedapat-dapatnya dikemukakan dengan rujukan.  

d. Tujuan  

Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian. Penulisan tujuan harus 

ringkas dan jelas.  

e. Perumusan Masalah  

Masalah perlu dirumuskan dalam kalimat pertanyaan karena masalah 

tersebut harus mampu dijawab oleh hasil penelitian dan kesimpulan 

penelitian.  

f. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan topik atau kajian teoritis. 

g. Ruang Lingkup  

Lingkup pekerjaan harus sedikitnya meliputi penggandaan/pengumpulan 

data, analisis data, dan pembuatan laporan. Pada bagian ini harus terbaca 

dengan jelas mengenai jenis penelitian (kaji pustaka, laboratorium, lapangan, 

dll.), lokasi, situasi, kondisi penelitian, dll., dan apakah penelitian tuntas atau 

terdiri atas beberapa tahapan.  

h. Kontribusi  

Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan 

dilakukan.  

i. Metode  

Urutan atau tatacara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, 

pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan 

penelitian.  

j. Data dan Sumber Data  

Memuat data yang sudah dikumpulkan dan sumber data tersebut didapat. 
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k. Jadwal Pelaksanaan  

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan). Jadwal 

dapat ditampilkan dalam bentuk tabel.  

l. Personalia  

Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini 

dituliskan lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan 

pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-

masing.  

m. Kebutuhan Anggaran  

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB). Kebutuhan anggaran 

ini harus ditulis secara rinci. 

Komponen RAB Ketentuan 

Gaji/upah  meliputi belanja untuk honor ketua peneliti, anggota, 

pembantu penelitian, sekretariat, koordinator kegiatan dan 

sebagainya (maksimum 30%)  

Belanja bahan 

habis Pakai  

meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari di antaranya 

ATK, computer supplies (bukan computer hardwares), dan 

bahan-bahan penelitian. Bahan penelitian dapat berupa 

komponen, material dasar, dan bukan barang inventaris 

(maksimum 60%)  

Belanja 

perjalanan  

meliputi biaya untuk perjalanan ke lokasi penelitian yang 

secara langsung berkaitan dengan objek penelitian 

(maksimum 20%)  

Belanja lain-lain  meliputi belanja untuk rapat, biaya narasumber, seminar, 

sosialisasi, pencetakan laporan, dan operasional pendukung 

pelaksanaan penelitian (maksimum 15%)  

 

n. Biodata Peneliti  

Memuat biodata ketua peneliti dan anggota peneliti, yang terdiri dari nama 

lengkap dan gelar, NIP, pangkat dan jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal 

lahir, alamat, nomor telephone/HP, riwayat pendidikan, serta pengalaman 

penelitian yang relevan.  
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o. Daftar Pustaka  

Memuat daftar buku, jurnal, dll yang dipakai sebagai referensi. Didalam daftar 

pustaka, harus mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, 

penerbit, dan tahun penerbitan. Acuan yang dipakai minimal 5 jurnal/laporan 

ilmiah terbaru ditambah bahan lain dari internet. 

p. Surat Pernyataan  

Surat pernyataan terdiri dari:  

1) Surat Pernyataan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak 

manapun  

2) Surat pernyataan kesediaan tim dalam melakukan kegiatan penelitian, 

mencantumkan beban kerja (dalam jam/minggu)  

 

Laporan Kemajuan Hibah Internal  

Pedoman Penulisan Laporan Kemajuan  

Laporan kemajuan seperti laporan pada umumnya. Isi disesuaikan dengan pekerjaan 

yang sudah dilaksanakan, ditulis per Bab dan diberi daftar isi. Sistematika laporan 

kemajuan sebagai berikut:  

a. Cover seperti coverproposal, bagian atas dituliskan LAPORAN KEMAJUAN.  

b. Isi seperti laporan penelitian pada umumnya. Isi disesuaikan dengan pekerjaan 

penelitian yang sudah dilaksanakan, ditulis per Bab, dan diberi Daftar Isi.  

c. BAB I Pendahuluan (Proposal yang diperluas)  

d. BAB II untuk penelitian berisi Kajian/Telaah Teori.  

e. BAB III Metode Penelitian/Sosialisasi dan Profil Responden (Lokasi 

Penelitian)/Profil Penerima Manfaat  

f. Jika ada hal yang belum dilaksanakan diberi keterangan belum terlaksana, 

dilengkapi dengan alasannya. Misal, Bab IV pada sub bab pembahasan dituliskan: 

belum terlaksana karena baru masuk tahap analisis data/tahap sosialisasi.  

g. Jika ada perubahan pelaksanaan penelitian (baik metode, bahan, alat, 

sampel/responden) diberi keterangan ada perubahan,dilengkapi dengan alasannya.  

h. Ringkasan Laporan Kemajuan Penelitian dibuat dengan format Tabel seperti 

terlampir, dan dimasukkan sebagai lampiran.  
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Peneliti/Pelaksana : …………………………………………...............  

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

No Kegiatan 

Waktu 

Hasil 

Kendala,Rencana 

Perubahan (Jika 

Ada) 

Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 

1       

2       

3       

Dst       

 

Pedoman Evaluasi Laporan Kemajuan Penelitian berbasis Riset dan Tidak 

Berbasis Riset  

Evaluasi laporan kemajuan dilakukan oleh tim dari LP, dimaksudkan untuk 

memantau pelaksanaan kegiatan seperti:  

a. Kemajuan kegiatan yang telah didanai  

b. Kesesuaian kegiatan dengan proposal yang dibuat  

c. Permasalahan lapangan yang dihadapi dan alternatif solusinya  

d. Penggunaan dana  

Hasil evaluasi akan menentukan kelanjutan kegiatan ke tahap berikutnya. 

Apabila terdapat perubahan yang signifikan dan tim evaluasi menganggap perlu dibuat 

proposal baru, maka ketua peneliti harus mengajukan proposal revisi kepada LP.  
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2. Hibah Seminar Internasional  

Hibah seminar internasional adalah hibah yang diberikan kepada dosen 

tetap/dpk di Universitas Islam Sumatera Utara yang akan melakukan presentasi pada 

Seminar Internasional, baik di dalam maupun di luar negeri.  

a. Maksud dan Tujuan  

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Hibah Seminar Internasional, adalah:  

1. Memotivasi dosen untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian mereka di 

forum ilmiah tingkat internasional.  

2. Meningkatkan citra institusi di tingkat internasional, terutama dalam hal 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

3. Menumbuh-kembangkan budaya penelitian di kalangan sivitas akademika, 

sekaligus mendiseminasikan hasil penelitiannya di tingkat yang luas dan 

bergengsi.  

b. Sasaran Luaran  

Sasaran Keluaran dari Hibah Seminar Internasional, adalah hasil publikasi tersebut 

dimuat di dalam prosiding dan atau jurnal terkait sesuai dengan kompetensi ilmu 

dari yang bersangkutan.  

c. Persyaratan Peserta  

Persyaratan peserta Seminar International, sebagai berikut:  

1. Makalah harus ditulis oleh Dosen Tetap UISU sebagai penulis pertama, dengan 

menyebutkan afiliasi dari Universitas Islam Sumatera Utara.  

2. Makalah yang akan dipresentasikan merupakan “oral presentation”, tidak belaku 

untuk “poster presentation”, kecuali bila dimuat dalam prosiding yang 

bersangkutan.  

3. Forum ilmiah yang diikuti harus jelas eksistensinya (Kepanitiaan, Kredibilitas 

Event, Publikasi, dsb.). 

4.  Melampirkan abstract/full paper serta letter acceptance dari Panitia 

Penyelenggara bersangkutan kepada LP untuk pengajuan permohonan dana.  

d. Prosedur Pelaksanaan  

Prosedur Pelaksanaan Seminar Internasional, adalah:  

1. Dosen membuat permohonan, dan menyerahkan ke LP atas sepengetahuan 

Dekan/Ka.Prodi.  
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2. LP melakukan Review  

3. LP meneruskan permohanan dana ke Rektor untuk diproses.  

4. Rektor menyetujui permohonan dana seminar internasional. 

5. Biro Keuangan mencairkan dana ke pelaksana seminar.  

6. Dosen melaksanakan kegiatan Internasional Seminar dan kemudian membuat 

laporan kegiatan (prosiding), serta laporan keuangan (tiket, penginapan, dan 

registrasi seminar).  

7. Dosen menyerahkan laporan kepada LP sesuai dengan persyaratan yang 

ditentukan.  

8. LP menyerahkan laporan ke Rektor 

9. Setiap dosen hanya dapat dibiayai untuk satu kegiatan seminar internasional 

dalam satu tahun. 

Untuk Seminar Internasional dan Seminar Nasional, peserta diharuskan 

melengkapi persyaratan (LOA, abstract, full paper) yang diperlukan minimum dua 

minggu sebelum keberangkatan.  

 

3. Hibah Seminar Nasional 

Hibah seminar nasional adalah hibah yang diberikan kepada dosen tetap 

yayasan/dpk di Universitas Islam Sumatera Utara yang akan melakukan presentasi di 

seminar yang diselenggarakan di dalam negeri.  

a. Maksud dan Tujuan  

Maksud dan tujuan diselenggarakannya hibah ini adalah:  

1. Memotivasi dosen untuk mempublikasikan hasi-hasil penelitiannya di forum 

ilmiah tingkat nasional.  

2. Meningkatkan citra institusi di tingkat nasional, terutama dalam hal 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

3. Menumbuh-kembangkan budaya penelitian di kalangan sivitas akademika, 

sekaligus mendiseminasikan hasil penelitiannya di tingkat yang luas dan 

bergengsi. 

b. Sasaran Keluaran  

Sasaran keluaran seminar nasional adalah:  
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1. Hasil publikasi tersebut dimuat di dalam buku prosiding Ber ISBN  atau online 

proceeding terindeks Scopus/Clarivate Analytic Thomson Reuters dan atau 

jurnal terkait sesuai dengan Kompetensi inti dari yang bersangkutan.  

2. Makalah yang telah dimuat pada buku tahunan UISU.  

c. Persyaratan Peserta  

Persyaratan peserta, meliputi:  

1. Makalah harus ditulis oleh Dosen Tetap UISU, dengan menyebutkan afiliasi 

Universitas Islam Sumatera Utara.  

2. Makalah yang akan dipresentasikan merupakan “oral presentation”, tidak belaku 

untuk “poster presentation”, kecuali bila dimuat dalam prosiding yang 

bersangkutan.  

3. Forum ilmiah yang diikuti harus jelas eksistensinya (Kepanitiaan, Kredibilitas 

Event, Publikasi, dsb.).  

4. Melampirkan abstract/full paper serta acceptance letter dari Panitia 

Penyelenggara bersangkutan kepada LP untuk pengajuan proposal dana.  

d. Prosedur Pelaksanaan  

Prosedur pelaksanaan Hibah Seminar Nasional, meliputi:  

1. Dosen membuat permohonan dana, dan menyerahkan ke LP atas sepengetahuan 

Dekan/Ka.Prodi. Kemudian LP meminta reviewer untuk mereview permohonan 

tersebut.  

2. Setelah di review LP meneruskan permohonan dana ke Rektor 

3. Rektor menyetujui untuk pemberian dana seminar. 

4. Biro Keuangan mencairkan dana ke pelaksana seminar  

5. Dosen melaksanakan kegiatan Seminar Nasional dan kemudian membuat 

laporan kegiatan (prosiding), serta laporan keuangan (tiket, penginapan, dan 

registrasi seminar). 

6. Dosen menyerahkan laporan kepada LP sesuai dengan persyaratan yang 

ditentukan.  

7. LP menyerahkan laporan ke Biro Keuangan.  

Untuk Seminar Internasional dan Seminar Nasional, peserta diharuskan 

melengkapi persyaratan (LOA, abstract, full paper) yang diperlukan minimum dua 

minggu sebelum keberangkatan.  
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4. Hibah Jurnal Internasional  

Hibah jurnal internasional adalah hibah yang diberikan kepada dosen Universitas 

Islam Sumatera Utara yang menerbitkan karya ilmiah dosen di jurnal internasional 

terindeks (DOAJ, Copernicus, EBSCO, Dsb) dan bereputasi (Scopus dan Clarivate 

Analytic Thomson). 

a. Maksud dan Tujuan  

Maksud dan tujuan diselenggarakannya hibah ini adalah:  

1. Memotivasi dosen untuk mempublikasikan hasi-hasil penelitiannya di jurnal 

internasional terindeks dan bereputasi. 

2. Meningkatkan citra institusi di tingkat internasional, terutama dalam hal 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

3. Menumbuh-kembangkan budaya penelitian di kalangan sivitas akademika, 

sekaligus menyebarluaskan hasil penelitiannya di tingkat yang luas dan 

bergengsi. 

b. Sasaran Keluaran  

Sasaran keluaran jurnal internasional adalah:  

1. Hasil publikasi tersebut dimuat di dalam jurnal internasional terindeks dan 

bereputasi terkait sesuai dengan kompetensi dari yang bersangkutan.  

2. Tulisan akan  dimuat pada buku tahunan UISU.  

c. Persyaratan Peserta  

Persyaratan peserta, meliputi:  

1. Jurnal harus ditulis dalam salah satu Bahasa Resmi PBB (English, French, Spain, 

Arab, Mandarin) oleh Dosen Tetap UISU, dengan menyebutkan afiliasi dari semua 

author(s) adalah dari Universitas Islam Sumatera Utara.  

2. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika 

keilmuan. 

3. Memiliki P-ISSN atau  e-ISSN; 

4. Memiliki terbitan versi online; 

5. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit 

berasal dari 4 (empat) negara; 

6. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit 

 penulisnya berasal dari  2 (dua)  negara; 
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7. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Ditjen Sumber Daya Iptek 

dan Dikti yang mempunyai indikator: 

8. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan 

Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel; 

9. Terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SJR) atau basis data 

internasional yang ternama, contoh Index Copernicus International (ICI); 

10. Alamat jurnal dapat ditelusuri online/daring; 

11. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan 

antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring; 

12. Proses review dilakukan dengan baik dan benar; 

13. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap 

terbitan tidak berubah ubah; 

14. Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal 

meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek 

15. Melampirkan abstract/full paper serta acceptance letter dari Panitia 

Penyelenggara bersangkutan kepada LP untuk pengajuan proposal dana.  

d. Prosedur  

Prosedur Hibah Jurnal Internasional, meliputi:  

1. Dosen membuat permohonan dana dan melampirkan jurnal yang sudah 

diterbitkan, dan menyerahkan ke LP atas sepengetahuan Dekan/Ka.Prodi. 

Kemudian LP meminta reviewer untuk mereview jurnal tersebut.  

2. Reviewer menetukan jurnal terideks atau tidak. 

3. LP meneruskan permohonan dana ke Rektor. 

4. Rektor menyetujui untuk pemberian dana jurnal. 

5. Biro Keuangan mencairkan dana ke dosen yang bersangkutan. 

5. Jurnal Nasional Terakreditasi 

Hibah jurnal nasional terakreditasi adalah hibah yang diberikan kepada dosen 

Universitas Islam Sumatera Utara yang menerbitkan karya ilmiah dosen di jurnal 

nasional terakreditasi. 

a. Maksud dan Tujuan  

Maksud dan tujuan diselenggarakannya hibah ini adalah:  
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1. Memotivasi dosen untuk mempublikasikan hasi-hasil penelitiannya di jurnal 

nasional (peringkat tinggi pada Sinta 1-2 dan peringkat sedang –rendah pada 

Sinta 3-6) . 

2. Meningkatkan citra institusi di tingkat nasional, terutama dalam hal 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

3. Menumbuh-kembangkan budaya penelitian di kalangan sivitas akademika, 

sekaligus mmenyebarluaskan hasil penelitiannya di tingkat yang luas dan 

bergengsi. 

b. Sasaran Keluaran  

Sasaran keluaran jurnal nasional  terakreditasi adalah:  

1. Hasil publikasi tersebut dimuat di dalam jurnal nasional (peringkat tinggi pada 

Sinta 1-2 dan peringkat sedang –rendah pada Sinta 3-6) terkait sesuai dengan 

kompetensi dari yang bersangkutan.  

2. Tulisan akan  dimuat pada buku tahunan UISU.  

c. Persyaratan Peserta  

Persyaratan peserta, meliputi:  

1. Jurnal harus ditulis oleh Dosen Tetap UISU, dengan menyebutkan afiliasi dari 

Universitas Islam Sumatera Utara.  

2. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika 

keilmuan. 

3. Memiliki p –ISSN atau e ISSN; 

4. Memiliki terbitan versi online; 

5. Jurnal nasional terakreditasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi 

kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi (Sinta 

peringkat 1-6) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau kepala LIPI 

dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Daftar jurnal nasional 

terakreditasi Dirjen Dikti dan daftar Akreditasi Majalah Ilmiah LIPI. 

d. Prosedur Pelaksanaan  

Prosedur pelaksanaan Hibah Jurnal Nasional, meliputi:  

1. Dosen membuat permohonan dana dan melampirkan jurnal yang sudah terbit 

serta menyerahkan ke LP atas sepengetahuan Dekan/Ka.Prodi. Kemudian LP 

meminta reviewer untuk mereview jurnal tersebut.  

https://dosen.perbanas.id/daftar-nama-jurnal-terakreditasi/
https://dosen.perbanas.id/daftar-nama-jurnal-terakreditasi/
http://pusbindiklat.lipi.go.id/pembinaan-peneliti/akreditasi-majalah/
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2. Reviewer menentukan jurnal tersebut terideks atau tidak. 

3. LP meneruskan permohonan dana ke Rektor 

4. Rektor menyetujui untuk pemberian dana jurnal. 

5. Biro Keuangan mencairkan dana ke dosen yang bersangkutan.  

 

6. Penulisan Buku Teks (ajar)/ Buku Monograf /Referensi 

Buku Teks (Ajar) 

Buku teks atau buku ajar digunakan untuk mata pelajaran tertentu, 

penggunaan buku teks berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang mengacu pada 

kurikulum. Selain itu buku teks juga digunakan sebagai sarana atau teknik yang 

sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat sebelumnya. Teknik terseubut bertujuan 

untuk memudahkan pemakai buku teks dalam memahami materi yang ada dalam 

buku teks. 

Buku teks atau buku ajar yang ideal adalah buku yang memenuhi kriteria berikut: 

1. Mempunyai landasan, prinsip, dan sudut pandang tertentu yang melandasi 

konsep-konsep yang digunakan dalam buku teks harus jelas. 

2. Relevan dengan kurikulum 

3. Menarik minat pembaca yang menggunakannya 

4. Mampu memberi motivasi kepada para pemakainya 

5. Dapat menstimulasi aktivitas  

6. Membuat ilustrasi yang mampu menarik penggunaannya 

7. Pemahaman harus didahului komunikasi yang tepat 

8. Isi menunjang mata pelajaran lain 

9. Menghargai perbedaan individu 

10. Berusaha memantapkan nilai yang berlaku dalam masyarakat 

11. Mempertimbangkan aspek linguistik sesuai dengan kemampuan pembaca 

yang memakai 

12. Menggunakan konsep yang jelas sehingga tidak membingungkan pembaca 

13. Mempunyai sudut pandang (point of view) yang jelas 

Prosedur Pelaksanaan: 

1. Buku Teks/Ajar harus ber-ISBN 



18 

 

2. Dosen membuat permohoan dana dengan melampirkan 5 eksemplar buku yang 

sudah ber-ISBN dan menyerahkan ke LP. 

3. LP meneruskan permohonan dana ke Rektor. 

4. Rektor menyetujui dan memberikan dana. 

5. Biro Keuangan mencairkan dana ke dosen yang bersangkutan. 

 

Buku Monograf 

Buku monograf adalah karya ilmiah yang bersumber dari kumpulan hasil 

penelitian dalam satu bidang ilmu. 

Buku monograf merupakan hasil karya tulis yang ditulis oleh seorang ahli 

atau spesialisasi dibidangnya. Monograf merupakan bentuk tulisan tentang sub 

bidang ilmu yang spesifik. Pada dasarnya monograf seperti laporan penelitian. 

Atau hasil penelitian yang belum dipublikasikan di jurnal. Kalau sudah 

dipublikasikan di jurnal maka artikel jurnal tersebut yang dijadikan bahan atau 

referensi dalam menulis monograf. 

Buku Monograf bisa dibilang nama lain dari buku untuk membedakan 

antara terbitan berseri atau tidak berseri. Buku Monograf ini merupakan bentuk 

buku yang terbitannya tunggal dan tidak ada seri selanjutnya. Berbeda halnya 

dengan buku referensi, buku referensi adalah buku yang di tulis secara ilmiah atau 

mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang membahas hanya satu bidang ilmu 

saja. 

Prosedur Pelaksanaan :  

1. Buku Monograf harus ber-ISBN 

2. Dosen membuat permohoan dana dengan melampirkan 5 eksemplar buku yang 

sudah ber-ISBN dan menyerahkan ke LP. 

3. LP meneruskan permohonan dana ke Rektor. 

4. Rektor menyetujui dan memberikan dana. 

5. Biro Keuangan mencairkan dana ke dosen yang bersangkutan. 
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Buku Referensi 

Buku referensi adalah karya ilmiah yang memuat bahan teoritis yang 

dipublikasikan untuk memenuhi kekurangan teori /rujukan dalam bidang ilmu 

tertentu. 

Prosedur Pelaksanaan :  

1. Buku Teks/Ajar harus ber-ISBN 

2. Dosen membuat permohoan dana dengan melampirkan 5 eksemplar buku yang 

sudah ber-ISBN dan menyerahkan ke LP. 

3. LP meneruskan permohonan dana ke Rektor. 

4. Rektor menyetujui dan memberikan dana. 

5. Biro Keuangan mencairkan dana ke dosen yang bersangkutan. 

 

7. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)  

HaKI adalah hak yang timbul dari hasil kecerdasan daya pikir yang menghasilkan 

sebuah produk atau proses yang berguna bagi masyarakat. HaKI dapat dibagi manjadi 

dua kategori, yaitu: hak cipta dan hak kekayaan industri.  

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu 

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1). Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi: 

Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, dll.  

LP dalam hal ini membantu para dosen untuk mengurus Hak Kekayaan 

Intelektual dari hasil karya, inovasi atau penelitiannya dengan memberikan bantuan 

dana atau hibah HaKI.  

Prosedur pelaksanaan Hibah HaKI adalah sebagai berikut:  

1. Dosen yang berminat menyiapkan draft HaKI dan mengajukannya kepada LP.  

2. LP meneruskan penguplodatan draft HKI dan mengajukannya kepada Dirjen 

HaKI. 

3. Dirjen HaKI mengeluarkan nomor permohonan HKI, dan mengumumkan kepada 

dosen yang bersangkutan diterima atau tidaknya paten yang diajukan.  
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4. Apabila diterima dosen menindaklanjuti hasil penerimaan, dan mengajukan 

bantuan HaKI ke LP dengan Dekan fakultas tersebut sebagai pihak yang 

mengetahui.  

5. Setelah mendapat persetujuan dari ketua LP, dan LP mengajukan dana ke Biro 

Keuangan. 

6. Biro Keuangan mencairkan dana yang diperlukan dan menyerahkannya kepada 

dosen yang bersangkutan.  

7. Dosen membuat laporan ke LP  

8. LP melakukan dokumentasi laporan yang diberikan oleh dosen. 
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Tabel Jenis Hibah dan Pendanaan 

NO JENIS HIBAH 
BANTUAN 

(Rp) 

1 Jurnal A. Nasional  PENULIS I PENULIS 

II/III 

• Nasional tidak terakreditasi   

• Nasional sinta 1 Rp. 2.500.000 Rp. 2.000.000 

• Nasional sinta 2 Rp. 2.000.000 Rp. 1.500.000 

• Nasional sinta 3 Rp. 1.700.000 Rp. 1.000.000 

• Nasional sinta 4 Rp. 1.500.000 Rp. 750.000 

• Nasional sinta 5 Rp. 1.000.000 Rp. 500.000 

• Nasional sinta 6 Rp. 750.000 Rp. 250.000 

B. Internasional   

• Internasional Q1 Rp. 5.000.000 Rp. 4.500.000 

• Internasional Q2 Rp. 3.000.000 Rp. 2.500.000 

• Internasional Q3 Rp. 2.000.000 Rp. 1.500.000 

• Internasional tidak 

bereputasi/ Q4 

Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000 

  

2 Seminar A. Internasional   

• ASEAN Sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku 

 

• Asia Lainnya Sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku 

 

B. Nasional   

• Dalam negeri (berdasarkan 

SPPD) 

Sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku 

 

• Dalam kota (berdasarkan 

SPPD) 

Sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku 

 

  

3 HaKI Umum   

• Secara elektronik (online) Sesuai dengan  
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per permohonan ketentuan yang 

berlaku 

   

  
4 Buku • Buku Ajar/Teks Rp. 3.000.000  

• Monograf Rp. 3.000.000  
  • Referensi Rp. 3.000.000  
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KODE ETIK PENELITIAN DAN KEPENGARANGAN 

 

Kode etik penelitian merupakan norma yang harus dipatuhi oleh peneliti dalam 

melaksanakan penelitiannya, sedangkan kepengarangan adalah petunjuk tatacara 

dalam pencantuman urutan, serta tanggung jawab penulis dalam suatu makalah 

ilmiah.  

Berikut ini adalah kode etik penelitian dan kepengarangan yang berlaku di lingkungan 

lembaga penelitian (LP-UISU):  

1. Dalam melakukan penelitiannya, seorang peneliti harus menunjukan integritas 

dan profesionalisme, taat kaidah keilmuan serta menjunjung tinggi nama baik 

UISU.  

2. Seorang peneliti harus mengutamakan kejujuran dan keadilan, tidak diskriminatif 

serta memberikan bantuan bila diperlukan.  

3. Seorang peneliti harus memahami manfaat/keuntungan dan resiko penelitian 

yang dilakukannya.  

4. Seorang peneliti menjamin keselamatan semua pihak yang terlibat dalam 

penelitian dengan prinsip menghargai martabat manusia.  

5. Seorang peneliti hendaklah menghindari penyimpangan dari praktek-praktek 

yang termasuk malalaku (misconduct):  

a. Rekaan, pemalsuan data, tidakan lain yang meyimpang dari praktek yang lazim 

berlaku dalam komunitas ilmiah.  

b. Plagiarism yang diartikan tindakan yang meniru/menjiplak karya orang lain 

tanpa menyebutkan sumbernya. 

c. Autoplagiarism yang diartikan tindakan yang mengulang kembali karya tulis 

yang telah pernah dipublikasikan tanpa menyebutkan dimana untuk 

pertamakali karya tersebut dipublikasikan.  

6. Setiap peneliti harus menghindari benturan kepentingan pada setiap afiliasi atau 

keterlibatan finansial dengan lembaga sponsor.  

7. Setiap hasil penelitian sepatutnya dipublikasikan pada forum ilmiah sesuai dengan 

bidang ilmu masing-masing,kecuali yang menyangkut kerahasiaan seperti yang 

mendapat hak paten.  
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8. Seseorang dapat dinyatakan sebagai pengarang untuk publikasi bilamana ada 

sumbangan yang berarti untuk hal yang berikut (penulis utama memenuhi ketiga 

hal di bawah):  

a. Menyusun konsep dan desain, analisis dan interpretasi data.  

b. Menulis naskah artikel atau merevisi secara kritis subtansi yang penting.  

c. Memberikan persetujuan atau versi final setiap naskah yang terbit. 

9. Jika terdapat lebih dari seorang pengarang, maka salah satu dari mereka dapat 

ditunjuk sebagai pengarang eksekutif untuk keperluan administrasi dan 

korespondensi.  

10. Pihak lain yang memberikan sumbangan dalam penelitian, namun tidak menjadi 

pengarang sepatutnya nama mereka disebutkan dalam pernyataan terimakasih. 

 

 

 



25 

 

BAB IV 

SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN 

 

Penulisan  

Ketentuan yang harus diperhatikan dalam penulisan proposal dan laporan penelitian:  

1. Penulisan proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian menggunakan 

kertas HVS ukuran A4 dalam satu muka halaman, atau tidak bolak balik.  

2. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman 12  

3. Jarak tulisan 1,5 spasi, untuk judul baru 3 spasi.  

4. Untuk paragraf baru dimulai dari 5 ketukan kekanan dari garis pinggir kertas.  

5. Ukuran garis pinggir (margin) adalah sebagai berikut:  

• Margin kiri 4 cm  

• Margin kanan 2 cm  

• Margin atas 3 cm  

• Margin bawah 4 cm 

Penulisan Catatan Kaki  

Apabila tulisan ilmiah menggunakan sistin catatan kaki, maka perlu diperhatikan 

cara pengutipan bahan referensi yaitu dalam hal penggunaan Ibid., Op cit., dan Loc. Cit. 

Tulisan ilmiah yang menggunakan catatan kaki atau catatan pada akhir bab, 

maka semua sumber kutipan yang baru muncul pertama kali harus ditulis secara 

lengkap, sedang untuk pemunculan berikutnya digunakan sistim singkatan latin yaitu 

ibid., op. cit atau loc. Cit.  

a. Ibid  

Ibid. berasal dari singkatan ibidem, artinya “di tempat yang sama” digunakan apabila 

segera sumber kutipan pertama diikuti dengan kutipan berikutnya yang sumbernya 

sama, tanpa diselingi dengan sumber kutipan lain.  

Contoh :  

10Donald R.Cooper and C. William Emory, Business Research Methods 5th ed. (Chicago: 

Irwin, 1995), 31-45.  

11Ibid.  

12Ibid., 61  
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b. Op. cit.  

Op. cit. singkatan dari opera citato, artinya dalam karya yang telah dikutip (diikuti 

terlebih dahulu). Kutipan berasal dari sumber yang sama dengan sumber yang pernah 

dikutip (hanya halamannya yang berbeda), tetapi telah diselingi dengan sumber 

kutipan lain. Dengan kata lain Op. cit. artinya “pada kutipan” digunakan bila referensi 

dengan kutipan yang sama berdekatan, tapi tidak berurutan, dan menunjuk pada 

halaman yang berbeda.  

Contoh :  

13A. Parasuraman, Marketing Research2nd ed. (Reading: Addison-Wesley, 1991), 63-

69.  

14WiRiam Giles Campbell, Stephen Vaughn Ballow, and Carole Slade, Form and Style: 

Theses. Reports, Term Papers8th ed. (Boston: Houghton Mifflin, 1991), 35. 

c. Loc. Cit.  

Loc. Cit singkatan dari loco citato, artinya yaitu tempat yang pernah dikutip (tempat-

halaman buku atau jurnal). Kutipan berasal dari sumber yang sama yang pernah 

dikutip (termasuk halamannya sama), tetapi telah diselingi dengan sumber kutipan 

lain. Dengan kata lain Loc. Cit artinya “pada tempat kutipan” digunakan untuk 

referansi yang kedua tapi tidak berurutan dengan materi yang sama (volume dan 

halaman yang sama).  

Contoh :  

13A. Parasuraman, Marketing Research2nd ed. (Reading: Addison-Wesley, 1991), 63-

69.  

14 William Giles Campbell, Stephen Vaughn Ballow and Carole Slade, Form and Style : 

Theses. Reports.Term Papers 8th ed. (Boston: Houghton Mifflin, 1991), 35.  

15Parasuraman, loc. cit. 

Penomoran Bab, Sub Bab, dan Sub-sub Bab 

 Penomoran bab menggunaka huruf Romawi (I, II, III, dst). Sedangkan untuk sub bab 

ditulis dengan menggunakan anggka Arab (1.1, 1.2, 1.3, dst). Untuk sub-sub bab, juga 

menggunakan angka Arab (1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, dst).  

Warna Sampul  

Warna sampul proposal maupun laporan penelitian semuanya menggunakan warna 

bebas dan dijilid.  
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Penulisan Daftar Pustaka  

Daftar pustaka diurut sesuai dengan urutan penunjukkannya dalam naskah dengan 

menggunakan angka Arab dengan kurung persegi. Contoh penulisan daftar pustaka 

untuk jurnal, publikasi elektronik, prosiding, buku, tesis, dll adalah sebagai berikut:  

A. Paper dalam jurnal  

[1] Z. Zhang, F. Wu, H.J.W. Zandvliet, B. Poelsema, H.Metiu, M.G. Lagally, Phys.  

Rev. Lett. 74. 3644, 1995  

B. Publikasi elektronik, informasi dari internet  

[2] L. Weiss, Instruction to Authors, Elsevier Publishing,  

http://www.elsevier.com/authors.html,1999. (Diakses pada 1 Januari 2000)  

C. Prosiding  

[3] J.J. Favier, D. Camel, Proceedings of the Eight International Conference on  

Crystal Growth, York, U.K., p. 0, 1986  

D. Monograf, buku yang diedit, buku  

[4] S.M. Sze, The Physics of Semiconductor Devices, Wiley, New York, p.245, 1981  

E. Skripsi, Tesis, Disertasi  

[5] R. Ramos, Ph.D Thesis, College van Dekanen, University of Twente, The Netherland, 

1992. 
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Lampiran 1  

Format Sampul Muka 

 

 

 

PROPOSAL USULAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

LOGO UISU 

 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN  

 

 

 

 

 

Nama Peneliti Utama dan Anggota  

Lengkap dengan Gelarnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI  

FAKULTAS  

PERGURUAN TINGGI  

BULAN DAN TAHUN  



29 

 

Lampiran 2  
Format Lembar Pengesahan  

LEMBAR PENGESAHAN 
USULAN ……………….. 

1. Judul Penelitian :   

Bidang Ilmu  :   

2. Ketua Peneliti :   

a. Nama Lengkap dan Gelar  :   

b. Jenis Kelamin  :   

c. Golongan/Pangkat/NIP  :   

d. Jabatan Fungsional  :   

e. Jabatan Struktural  :   

f. Fakultas/Program Studi  :   

g. Pusat Penelitian  :   

3. Alamat Ketua Peneliti :   

a. Alamat Kantor/telp/fax/E-mail  :   

b. Alamat Rumah/Telp/fax/E-mail  :   

4. Jumlah Anggota Penelitian  :   

a. Nama Anggota Penelitian I  :   

5. Lokasi Penelitian :   

6. Kerjasama dengan Institusi lain  :   

a. Nama Institusi   :   

b. Alamat  :   

c. Telp/fax/E-mail  :   

7. Lama Penelitian :   

8. Biaya yang diajukan  :   

a. Sumber dari Universitas  :   

b. Sumber Lain, sebutkan  :   

c. Jumlah  :   

 

Mengetahui,        Kota, Tanggal Bulan tahun  

Dekan/Ka Prodi…………..      Ketua Peneliti  

 

(………………..…………)     (………………..…………) 

Menyetujui, 

Ketua LP Universitas Islam Sumatera Utara 

 

 

(………………..…………) 
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Lampiran 3  

Format Jadwal Pelaksanaan  

Jadwal Pelaksanaan 

No Tahapan Pekerjaan 

Waktu Pelaksanaan 

Tahun ke XXXX 

Bulan ke 

1 2 3 4 5 .... .... 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

dst         

 

Lampiran 4  

Format Personalia  

Personalia 

No 

Nama 

Lengkap 

dan Gelar 

NIDN/NIP 
Jabatan 

Fungsional 

Jabatan 

Struktural 

Bidang 

Keahlian 

Alokasi 

Waktu 

…Jam/Minggu 

1       

2       

3       

4       

5       

dst       
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Lampiran 5  

Format Anggaran  

A. Kebutuhan Anggaran: 

No Uraian Jumlah (Rp) Persentase (%) 

1 Gaji Upah    

2 Bahan    

3 Perjalanan    

4 Lain-lain    

Jumlah Rp ......  100 % 

 

B. Rincian Anggaran  

(a) Gaji Upah 

No Pelaksana 
Jumlah 

Pelaksana 

Jumlah 

Jam 
Honor/Jam Jumlah 

1  Peneliti/Pelaksana 

abdimas  

    

2  ......      

3  dst      

Jumlah  

(b) Bahan 

No Nama Bahan Biaya 

1   

2 .....  

3 dst   

Jumlah  

(c) Perjalanan 

No Kota/Tempat Tujuan  Biaya 

1   

2 .....  

3 dst   

Jumlah  

(d) Lain-lain (Administrasi, publikasi, operasional) 

No Keterangan  Biaya 
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1   

2 .....  

3 dst   

Jumlah  

 

Jumlah Anggaran Penelitian/Abdimas*) adalah Rp._________________________  

Keterangan:*) Coret yang tidak perlu 
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Lampiran 6. Format Biodata Peneliti  

 

BIODATA PENELITI *) 

I. Identitas Diri 

1.1    Nama Lengkap (dengan gelar) : 

1.2    Jabatan Fungsional : 

1.3    NIP/NIK/No. Identitas lainnya : 

1.4    Tempat dan tanggal lahir : 

1.5    Alamat rumah : 

1.6    Nomor telfon/faks : 

1.7    Nomor HP : 

1.8    Alamat kantor  : 

1.9    Nomor telfon/faks : 

1.10  Alamat e-mail : 

1.11  Mata Kuliah yang diampu :  1. 

   2. 

   3. 

 

II. Riwayat Pendidikan 

2.1 Program:  S1 S2 S3 

2.2 Nama PT     

2.3 Bidang Ilmu     

2.4 Tahun Masuk     

2.5 Tahun Lulus     

2.6 Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi     

2.7 Nama Pembimbing/ Promotor     

 

III. Pengalaman Penelitian 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jumlah (Juta Rp.) 

1.      

…      

Dst      
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IV. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 

No. Tahun Judul Pengabdian Masyarakat 
Pendanaan 

Sumber* Jumlah (Juta Rp.) 

1.      

…      

Dst      

 

 

V. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 

No. Tahun Judul Artikel Ilmiah 
Pendanaan 

Sumber* Jumlah (Juta Rp.) 

1.      

…      

Dst      

 

VI. Pengalaman Penulisan Buku 

No. Tahun Judul Buku 
Pendanaan 

Sumber* Jumlah (Juta Rp.) 

1.      

…      

Dst      

 

VII. Pengalaman Perolehan HKI 

No. Tahun Judul / Tema HKI 
Pendanaan 

Sumber* Jumlah (Juta Rp.) 

1.      

…      

Dst      
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VIII. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya 

No. Tahun 

Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial  

Lainnya yang Telah Diterapkan  

Pendanaan 

Sumber* Jumlah (Juta Rp.) 

1.      

…      

Dst      

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 

ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.  

 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Hibah LP UISU.  

 

 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun  

Ketua Tim Pengusul,  

 

 

 

(……………………………) 
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Lampiran 7  

Format Surat Pernyataan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh 

pihak manapun (untuk ketua peneliti)  

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama  : ................................................................................  

NIDN/NIP  : ................................................................................  

Fakultas/ Prodi/Unit Kerja  .............................................................................. :  

 

Dengan ini menyatakan bahwa saya mengajukan proposal penelitian dengan 

judul.................................................................................................. dan proposal tersebut belum 

pernah dibiayai dan tidak sedang diajukan untuk didanai oleh pihak lain.  

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan 

pengajuan proposal internal Universitas Islam Sumatera Utara .  

 

Kota, Tanggal Bulan Tahun  

 

Ttd  

 

Nama Ketua Peneliti  

NIDN/NIP 

 

Keterangan :  

*) Coret yang tidak perlu 
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Lampiran 8  

Surat pernyataan kesediaan penelitian: (untuk seluruh tim)  

 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENELITIAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama  : .............................................................................  

NIDN/NIP  : .............................................................................  

Fakultas/ Prodi/Unit Kerja  : .............................................................................  

 

Dengan ini menyatakan kesediaan sebagai ketua /anggota /tenaga pendukung*) dan 

meluangkan waktu selama ………………………………… jam/minggu dalam kegiatan 

penelitian yang berjudul ...........................................................................................................................  

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan 

pengajuan proposal internal Universitas Islam Sumatera Utara   

 

 

Kota, Tanggal Bulan Tahun  

 

 

Ttd  

 

Nama  

NIDN/NIP  

 

Keterangan :  

*) Coret yang tidak perlu 
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Lampiran 9  

Format Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja Sama (untuk mitra)  

 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BEKERJA SAMA 

 

Pada hari, tanggal, tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:  

 

I. (Nama Lengkap) : (Jabatan) dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA  

 

II. (Nama Lengkap)dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE DUA  

 

Dengan ini menyatakan bersepakat untuk mengadakan kegiatan Penelitian  yang akan 

didanai oleh LP Universitas Islam Sumatera Utara , dengan Judul:  

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

 

Adapun kesepakatan yang dibuat meliputi:  

Pihak pertama selaku penyelenggara kegiatan bertanggung jawab atas pelaksanaan 

kegiatan, ketepatan waktu dan alokasi dana yang tersedia.  

 

Pihak kedua bersedia memberi izin berupa lokasi bagi pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan oleh pihak pertama.  

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk apat digunakan sebagaimana mestinya.  

 

Kota, Tanggal Bulan Tahun       Ketua Pelaksana  

 

TTD         TTD  

 

 

          ( Nama )                  ( Nama ) 
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