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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum wr. wb. 

  Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat 

dan karunia-Nya buku Pedoman Pengelolaan Kegiatan Penelitian Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi ini akhirnya dapat diselesaikan. Buku pedoman ini 

disusun dengan mempertimbangkan banyak masukan, kritik dan saran yang 

membangun dari seluruh jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah 

Kotabumi, dan kepala program studi, serta para dosen pelaksana kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Kotabumi. 

 Penelitian merupakan salah satu pilar dari Caturdarma Perguruan Tinggi, 

dan oleh sebab itu wajib mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua 

pemangku kepentingan, terutama dari pimpinan perguruan tinggi dan pemerintah 

sebagai pembuat kebijakan dan dari para dosen pelaksana kegiatan penelitian. 

  Buku Pedoman Pengelolaaan Kegiatan Penelitian Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi ini disusun untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas penyelenggaraan kegiatan penelitian oleh dosen dan tenaga akademik 

lainnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kotabumi. 

Akhir kata, kami berharap semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak sesuai dengan tujuan penyusunannya. Sebagaimana kata pepatah 

“Tak ada gading yang tak retak”, sebagai buah karya manusia buku panduan ini 

juga tak luput dari kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon kritik dan 

saran membangun untuk perbaikan di masa mendatang. 

Billahi Taufiq wal Hidayah 

Wassalamu’alaikum wr wb. 

Kotabumi, September 2020 

Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) merupakan universitas 

yang mengedepankan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan visi dan 

misi sebagai berikut. 

Visi LPPM UMKO, yaitu menjadi “Lembaga penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang bermutu dan menjadi pusat pengembangan Ipteks 

berbasis technopreneurship dengan karakter Islami”. Untuk mencapai visi 

tersebut maka misi LPPM UMKO, yaitu sebagai berikut. 

Misi 

1. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan 

nilai-nilai Islami. 

2. Meningkatkan kompetensi dosen di bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang mempunyai keunggulan moral, intelektual, dan profesional. 

3. Meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk 

mendukung proses pembelajaran dan pengembangan ipteks, dan 

kesejahteraan masyarakat berbasis technopreneurship. 

4. Melaksanakan tata kelola lembaga secara kredibel, transparan, akuntabel, 

bertanggung jawab, dan adil. 

5. Meningkatkan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk penguatan caturdarma 

perguruan tinggi Muhammadiyah. 

Adapun tujuan LPPM Universitas Muhammadiyah Kotabumi adalah 

sebagai berikut. 

1. Meningkatkan atmosfir penelitian dengan ketepatan pelaksanaan program 

tersebut.  

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan 

pembelajaran, dengan mendorong, memotivasi, menyadarkan potensi yang 

dimiliki civitas akademika untuk berkembang. 
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3. Meningkatkan peran dan keterlibatan sivitas akademika dalam program 

Litbang yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat. 

4. Meningkatkan perolehan sumber dana dari luar Universitas Muhammadiyah 

Kotabumi 

5. Meningkatkan penggunaan “knowledge management” sebagai upaya 

pemanfaatan, penyebaran, dan publikasi hasil IPTEKS Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi  

 

Tujuan diterbitkannya buku Pedoman Penelitian ini adalah sebagai 

petunjuk teknis bagi para peneliti, pengelola administrasi penelitian, pimpinan 

akademik, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan penelitian di UMKO. 

Dengan demikian, ada kejelasan dan kesamaan pemahaman mengenai 

proses/kegiatan penelitian di UMKO. Dengan hal tersebut, diharapkan juga 

tercapai peningkatan kualitas layanan kegiatan penelitian yang pada akhirnya 

berdampak pada peningkatan jumlah dan kualitas serta atmosfir penelitian di 

UMKO. 
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BAB II 

KEBIJAKAN DASAR PENELITIAN 

 

2.1 Kebijakan Dasar Penelitian 

Kebijakan merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan 

penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas 

program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. 

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, 

finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. 

Kebijakan dasar penelitian di Universitas Muhammadiyah Kotabumi 

diperkuat dengan adanya pedoman pengelolaan kegiatan penelitian yang 

disahkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 135/KEP/II.3.AU/F/2020. 

Buku pedoman ini sebagai petunjuk operasional pelaksanaan penelitian bagi 

seluruh sumberdaya dosen di UMKO.. 

 

2.2 Arah dan Fokus Penelitian 

Arah dan kebijakan di lingkungan LPPM diarahkan untuk mencapai 

predikat “Perguruan tinggi unggul berbasis technopreneurship dan 

berkarakter Islami. Diharapkan dengan memberdayakan masyarakat dapat 

mengangkat derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, 

Statuta menjadi kebijakan penelitian di UMKO.  

Sesuai dengan visi dan misi UMKO yang dipertegas dalam visi dan 

misi LPPM,  juga Renstra Universitas Muhammadiyah Kotabumi ditetapkan 

arah dan fokus penelitian sebagai berikut.  

Topik Tema Unggulan 
Kompetensi/Keahlian/ 

Keilmuan 

Pangan 

“Ketahanan  

Pangan Berbasis 

technopreneur- 

ship  Islami yang 

produktif dan 

berdaya saing 

1. Bioindustri Pengolahan 

Tanaman Pangan Halal 

2. Bioindustri Pengolahan 

Tanaman Hortikultura 

Halal 

3. Pengembangan 

Agroteknologi Tanaman 

Pertanian 

http://id.wikipedia.org/wiki/Keputusan
http://id.wikipedia.org/wiki/Keputusan
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 Penghasil Pangan 

Alternatif  Sehat dan 

Berkelanjutan 

4. Pengembangan 

Agroteknologi Tanaman 

Bioenergi Berkelanjutan 

5. Diseminasi dan 

implementasi teknologi 

penghara energi dan 

sumber pangan sehat dan 

berkelanjutan pada 

masyarakat. 

6. Pangan aman, sehat, dan 

halal. 

 

Produk 

Rekayasa 

Keteknikan 

1. Sistem Pakar/artificial 

intelligence 

2. Desain Sistem Enterprise 

dan Pengembangannya 

3. Keamanan Sistem 

4. Pengolahan Citra 

5. Digitalisasi budaya 

6. Sistem dan teknologi 

informasi berbasis 

Android 

 

Pertanian, Peternakan, 

STI 

Sosial dan 

Humaniora 

Penguatan 

struktur, kultur 

sosial, SDM, 

pembaharuan 

hukum dan tata 

kelola 

kelembagaan 

yang produktif, 

berkinerja 

 

1. Pengembangan Media 

Pembelajaran 

2. Inovasi dan implementasi 

model, media, dan 

teknologi pembelajaran. 

3. Pengembangan 

Produktivitas dan 

Kesejahteraan Manusia 

4. Pengembangan Program 

pendidikan/Pembelajaran 

inovatif 

5. Pengembangan asesmen 

serta intervensi untuk 

kebahagiaan manusia 

6. Penguatan hukum perdata 

Hukum, STI, dan 

Pendidikan 
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dan hukum pidana dalam 

upaya pembaruan hukum 

di Indonesia. 

7. Pemerintahan yang 

efektif. 

8. Budaya hukum, etika dan 

moral, dan kehidupan 

beragama 

9. Hukum adat dan kearifan 

lokal 

10. Kebijakan dan Tatakelola 

Pemerintahan Daerah. 

11. Pertanahan dan Hak 

Masyarakat Adat. 

12. Hak Asasi Manusia. 

 

 

 

 

2.3 Rekam Jejak Penelitian Unggulan 

Rekam jejak penelitian merupakan semua hal yang telah diteliti di masa 

lalu, yang menunjukkan hasil dari suatu penelitian. Rekam jejak penelitian di 

UMKO diharapkan untuk: 

1. meningkatkan ilmu yang bermanfaat untuk lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi;  

2. hasil penelitian mampu digunakan untuk memberikan solusi yang dihadapi 

oleh tempat penelitian; 

3. hasil penelitian bisa digunakan untuk acuan dan sumber bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

2.4 Pola Kerja sama Dengan Pihak Luar 

Kerja sama adalah kesepakatan bersama antara UMKO dengan 

Perguruan Tinggi/Institusi Lembaga/ Departemen, baik di tingkat nasional 

maupun internasional, dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian 
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kerja sama yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam 

kegiatan kerja sama tersebut. 

 

2.4.1 Lingkup Kerja sama 

Kerja sama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan 

konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktik/assistant- 

ship bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan 

pengelolaan kursus/unit yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat 

bagi pengelolaan/pengembangan UMKO. 

 

2.4.2 Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerja sama 

1. Universitas Muhammadiyah Kotabumi dapat menjalin kerja sama 

dengan Perguruan Tinggi/Institusi/Lembaga/Departemen di dalam 

negeri dan di luar negeri berdasarkan itikad baik antara kedua belah 

pihak dengan memperhatikan hukum nasional dan internasional yang 

berlaku. 

2. Kerja sama hanya dapat dilakukan setelah pimpinan UMKO 

mengetahui isi dan maksud/tujuan perjanjian kerja sama. 

3. Bahasa yang digunakan dalam perjanjian kerja sama adalah bahasa 

Indonesia dan/atau bahasa Inggris. 

4. Sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani, pihak UMKO 

memastikan keakuratan isi dan makna yang terkandung dalam 

perjanjian kerja sama itu. 

 

2.4.3 Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama 

1. Tingkat Nasional/Dalam Negeri 

a) Kerja sama dapat dilaksanakan setelah perjanjian kerja sama 

ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Dari 

pihak UMKO yang mempunyai wewenang untuk menandatangani 
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adalah Rektor. Dalam kasus-kasus tertentu, wakil rektor/kepala 

lembaga dapat menandatangani perjanjian kerja sama berdasarkan 

surat kuasa yang diberikan oleh Rektor. 

b) Prodi/Lembaga/Unit yang terlibat dalam perjanjian kerja sama di 

dalam negeri harus membuat laporan kegiatan kerja sama dan 

pertanggungjawaban keuangan secara berkala kepada Rektor. 

2. Tingkat Internasional/Luar Negeri 

a) Apabila kerja sama melibatkan perguruan tinggi di luar negeri, 

pedoman pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal ini 

kegiatan kerja samanya dapat berbentuk (a) kontrak manajemen, 

(b) program kembaran, (c) program gelar ganda, (d) program 

pemindahan kredit, (e) tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa 

dalam kegiatan akademik, (f) pemanfaatan bersama sumber daya 

alam dalam kegiatan akademik Pedoman Pelaksanaan Pembuatan 

Perjanjian Kerja sama UMKO di  bidang  Penelitian, dan 

Pengabdian Masyarakat, (g) penerbitan bersama karya ilmiah, (h) 

penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah 

lain, dan/atau (i) bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk 

meningkatkan kinerja perguruan tinggi (Pasal 7 ayat 1). 

Bentuk kerja sama (a) hingga (d) dapat dilakukan setelah 

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional 

berdasarkan usulan Rektor kepada Kemendikud melalui Direktur 

Jenderal (Pasal 7 ayat 2)  

b) Apabila kerja sama melibatkan Lembaga di luar negeri, pedoman 

pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal ini kegiatan 

kerja samanya dapat berbentuk: (a) magang, (b) beasiswa, (c) 

penelitian, (d) pemanfaatan bersama sumber daya, (e) 

penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah 

lain, (f) penerbitan bersama karya ilmiah, dan/atau (g) bentuk 
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kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja 

perguruan tinggi (Pasal 8 ayat 1). 

c) Bentuk-bentuk kerja sama Perguruan Tinggi dan Lembaga 

sebagaimana disebutkan pada butir d) dan e) dilaporkan oleh 

Rektor UMKO kepada Kemendikbud melalui Direktur Jenderal 

(Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 8 ayat 2). 

d) Kerja sama dapat dilaksanakan setelah perjanjian kerja sama 

ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Dari 

pihak UMKO, yang mempunyai wewenang untuk menandatangani 

adalah Ketua. 

e) Prodi/Lembaga/Unit yang terlibat dalam perjanjian kerja sama di 

luar negeri harus membuat laporan kegiatan kerja sama dan 

pertanggungjawaban keuangan secara berkala kepada Ketua. 

 

2.5 Sistem Kompetisi 

Kompetisi adalah aktivitas mencapai tujuan dengan cara 

mengalahkan orang lain atau kelompok. Individu atau kelompok memilih 

untuk bekerja sama atau berkompetisi tergantung dari struktur reward dalam 

suatu situasi. Untuk penelitian di UMKO sistem kompetisi yang dilakukan 

akan mendapatkan reward dari Rektor UMKO. Selain itu penelitian yang 

dilakukan akan diikutsertakan di perlombaan penelitan tingkat nasional 

maupun internasional.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur
http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur
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BAB III  

PLAGIASI 

 

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam 

memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya 

ilmiah. Karya ilmiah dikatakan plagiat jika mengutip sebagian atau seluruh 

karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, 

tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. 

 

3.1 Penanganan Plagiasi 

Penanganan plagiasi merupakan tindakan represif yang dilakukan oleh 

Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi dengan menjatuhkan sanksi 

kepada plagiator di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kotabumi yang 

bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang 

bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut maka Rektor UMKO telah 

menerbitkan surat keputusan nomor: 106/KEP/II.3.AU/F/2019 tentang 

Pedoman Antisipasi dan Penanggulangan Plagiat. Pedoman tersebut berisi 

pasal-pasal tentang upaya pencegahan dan sanksi. Kemudian untuk mengecek 

plagiasi diimbau untuk menggunakan turnitin. 

 

3.2 Sanksi Plagiasi 

Sanksi plagiasi yang  berlaku di UMKO adalah sebagai berikut. 

1) Sanksi berupa teguran/peringatan tertulis/penundaan pemberian hak, 

dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila 

dilakukan secara tidak sengaja. 

2) Sanksi berupa penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional/ 

pencabutan hak untuk diusulkan ke guru besar/jenjang 

utama/pemberhentian dengan hormat/pemberhentian dengan tidak 

hormat/pembatalan ijazah, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat 

hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang. 

3) Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut di atas tidak menghapuskan sanksi lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pemberhentian sebagai profesor/guru besar bagi dosen dilakukan oleh 

Kemendikbud atas usul perguruan tinggi yang bersangkutan atau atas usul 

perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Kopertis. 

4) Pemberhentian dari jenjang jabatan fungsional utama untuk 

peneliti/tenaga kependidikan dengan mekanisme yang sama untuk 

diteruskan oleh Mendiknas kepada pejabat yang berwenang. 

5) Kemendikbud atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul 

pengangkatan kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan ke dalam 

jabatan semula apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan dijatuhi sanksi 

tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/peneliti 

utama/jenjang utama. 

6) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi, Menteri 

dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin 

perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagitor. 

 

3.3 Hak Paten Kekayaan Intelektual 

Hak paten kekayaan intelektual yang dimaksud dalam hal ini adalah 

tentang hak kepemilikan penelitian di UMKO . Hak paten yang dimiliki oleh 

UMKO dapat dilihat di data keperpustakaan. Selain itu jurnal penelitian yang 

sudah masuk di ISSN merupakan hak milik jurnal dari UMKO. Untuk 

meningkatkan mutu dan keaslian dalam penelitian di UMKO diperlukan hak 

paten. 

. 
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BAB IV 

AGENDA PENELITIAN 

 

Agenda penelitian adalah sekumpulan rencana penelitian yang akan 

dilakukan peneliti Universitas Muhammadiyah Kotabumi selama kurun 

waktu 1 tahun. Kriteria serta sistematika pengusulan penelitian yang 

diberlakukan di UMKO adalah sebagai berikut. 

 

4.1 Kriteria dan Pengusulan Agenda Penelitian  

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan penelitian dosen dijabarkan 

sebagai berikut. 

a. Pengusul adalah dosen tetap UMKO. 

b. Peneliti dosen dapat perorangan maupun Tim (berjumlah 2—3 orang). 

c. Dalam tahun yang sama, peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan 1 

proposal penelitian sebagai ketua dan satu sebagai anggota peneliti. 

d. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan 

mata kuliah yang diampu. 

e. Penelitian bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh UMKO 

maupun institusi lainnya. 

f. Waktu penyerahan proposal mulai 01 April sampai dengan 01 Mei per 

tahunnya 

g. Jangka waktu penelitian mulai proposal sampai dengan pelaporan hasil 

maksimal 6 bulan dengan biaya penelitian yang disesuaikan dengan 

kebijakan di UMKO maksimal Rp 10.000.000,00.  

h. Apabila dana penelitian masih tersedia, akan dibuka kembali usulan 

proposal untuk semester genap (bagi yang belum mengusulkan penelitian 

pada semester ganjil). 

 

4.2 Sistematika Agenda Usulan Penelitian 

Usulan penelitian dosen 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 
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spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti 

sistematika sebagai berikut. 

 Halaman sampul (contoh pada lampiran 1)  

 Halaman pengesahan (contoh pada lampiran 2)  

 Daftar isi 

 Ringkasan (maksimum satu halaman) 

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta 

metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus 

mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan 

yang diusulkan. 

 

Rincian penulisan penelitian di UM KO dengan urutan sebagai berikut. 

a. Bab 1. Pendahuluan 

Dalam Bab 1 dijelaskan tentang latar belakang pemilihan topik 

penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam 

mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu 

tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi 

yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan. 

Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan 

pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian 

hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah 

dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan 

penelitian. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian secara 

ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Pada bab ini juga dijelaskan 

luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu 

pengetahuan 

b. Bab 2. Kajian Teoretik 

Menguraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya 

gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, 

temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk 

dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang 
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digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan 

mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan. 

c. Bab 3. Metode Penelitian 

Diuraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi 

tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang 

diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik 

pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan 

metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses 

pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran, dan penarikan 

kesimpulan penelitian. 

d. Bab 4. Biaya dan jadwal penelitian 

1) Anggaran Biaya 

Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format Tabel 

1 dengan komponen sebagai berikut. 

Tabel 1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Dosen Yang 

Diajukan 

No Jenis Pengeluaran 
Biaya yang 

diusulkan 

1 Honorarium pelaksana (maks. 30%)  

2 
Bahan habis pakai dan peralatan (maks. 

60%) 

 

3 Perjalanan (maksimun. 40%)  

4 
Lain-lain: publikasi, seminar, laporan, 

lainnya (maksimun 40 %) 

(40%) 

 

Jumlah 

 

 

 

 2) Jadwal Penelitian 

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang 

jelas untuk 1 tahun dalam bentuk bar chart. 
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Tabel 2. Jadwal Rencana Penelitian 

 

No Kegiatan 
Bulan dalam Tahun 

            

1 Pengajuan Penelitian             

2 Persetujuan LPPM UMKO             

3 Penyusunan Proposal             

4 Pengambilan Data             

5 Pengumpulan Data             

6 Pengolahan Data dan Analisis             

7 Publikasi             

 

e. Daftar Rujukan 

Daftar rujukan disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan 

urutan abjad nama pengarang, judul tulisan, kota dan nama penerbit, 

dantahun penerbitan. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, 

perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, 

serta halaman artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam 

usulan penelitian yang dicantumkan dalam daftar rujukan. 

f. Lampiran-Lampiran 

 Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian 

 Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas 

 Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota 

 Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti 

 

4.3 Sumber Dana Penelitian 

Sumber dana Penelitian berasal dari: 

1. Dana Universitas Muhammadiyah Kotabumi 

2. Biaya mandiri dari peneliti 

3. Dana desentralisasi dari Dit.Litabmas Dikti 

4. Dana melalui Kerja Sama Instansi Pemerintah/Swasta 
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4.4 Seleksi dan Evaluasi Penelitian 

Seleksi dan evaluasi penelitian dosen dilakukan dalam bentuk desk 

evaluasi. Hasil penelitian diseminarkan di depan reviewer dan forum. Setelah 

itu hasil penelitian dipublikasikan di jurnal UMKO, yaitu Elsa, Eksponen, 

Legalita, Agrimals, dan  Siena. 

 

4.5 Pelaksanaan dan Pelaporan 

Pelaksanaan penelitian dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal. 

Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil 

penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. Setiap peneliti wajib 

melaporkan pelaksanaan penelitian dan melaksanakan seminar paling lambat 

2 bulan setelah penelitian selesai dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 

a. Laporan hasil penelitian; 

b. Makalah seminar hasil penelitian. 
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BAB V 

PENGUSULAN PROPOSAL PENELITIAN 

   

5.1 Pengusulan Proposal Penelitian 

  Pengaturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya di 

UMKO  terdokumentasi dengan baik. Semua pihak dapat memasukkan hasil 

penelitian ke dalam jurnal UMKO, yaitu Elsa, Eksponen, Legalitas,  

Agrimals. Semua penelitian di UMKO mempunyai Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI). 

Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) merupakan 

suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu 

produk atau proses yang berguna bagi manusia atau dapat pula dikatakan hak 

untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual yang 

lahir karena kemampuan intelektual manusia. Oleh karena itu, setiap peneliti 

yang akan mengajukan proposal penelitian yang berpotensi memperoleh 

HKI diwajibkan untuk melakukan penelusuran atas prior art atau 

pengetahuan terdahulu. Hal tersebut berkaitan dengan tema penelitian yang 

diusulkan serta membuat pernyataan bahwa kegiatan yang akan dilakukan 

bukan plagiat. Dari penelusuran tersebut harus dilakukan analisis untuk 

identifikasi roadmap teknologi terkait, originalitas, kebaharuan (novelty) dan 

langkah inventif. Untuk itu, para pengusul dapat melakukan penelusuran 

database, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Database penting 

yang tersedia, dapat berupa jurnal ilmiah maupun paten atau desain 

industri. 

 

5.2 Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Proses Penelitian 

a. Buku Catatan Harian Penelitian (Log Book) 

Sejak awal kontrak setiap peneliti program penelitian UMKO akan 

memeroleh buku log book. Tujuan pemberian log book adalah untuk 

menerapkan praktik manajemen riset yang baik (good research 

management practice) dan untuk urusan perlindungan HKI. Log book 
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akan berarti apabila diisi sebagaimana mestinya. Pengisian log book 

bukan hanya untuk keperluan ilmiah, melainkan untuk keperluan 

pembuktian secara hukum. Log book akan diperlukan apabila peneliti 

yang mengajukan paten atau perlindungan kekayaan intelektual lainnya 

menghadapi sanggahan dari pihak lain mengenai hak milik yang 

dimintakan perlindungannya. 

b. Publikasi 

Pelaku IPTEK yang melaksanakan program penelitian wajib 

mengusahakan penyebaran informasi hasil kegiatan penelitian dan 

pengembangan serta kekayaan intelektual yang dihasilkan selama tidak 

mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual. 

 

5.3 Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian 

a. Pengaturan Kepemilikan 

Hasil penelitian, baik berupa data hasil pengukuran/observasi 

maupun data yang digunakan oleh suatu kegiatan penelitian di dalam 

program penelitian UMKO , baik berupa publikasi, data mentah, maupun 

kekayaan intelektual, seperti paten, desain industri, desain tata letak 

sirkuit terpadu, dan hak cipta (copyright) yang sepenuhnya dibiayai 

program penelitian UMKO dan atau sebagian dari pihak lain 

merupakan milik UMKO dan pihak lain yang bersangkutan secara 

bersama. 

b. Pengelolaan Kepemilikan 

Pengelolaan kekayaan intelektual dan hasil penelitian yang dibiayai 

dari sumber dana internal dilimpahkan kepada U MKO. 
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c. Sumber Dana Pengelolaan Hak Kepemilikan Intelektual 

Penyediaan dana untuk pengajuan Hak Kepemilikan Intelektual 

hasil penelitian program penelitian UMKO, antara lain biaya penulisan 

deskripsi (drafting), pendaftaran, dan pemeriksaan subtantif menjadi 

tanggung jawab LPPM U MKO. 

d. Pembagian Royalti dan Lisensi 

Setiap Hak Kekayaan Intelektual hasil program penelitian UMKO 

yang berhasil dikomersialkan mengikuti pembagian pembayaran royalty 

dan lisensi sesuai dengan perjanjian kesepakatan antara peneliti dan 

UMKO. Identifikasi dan penentuan nama-nama peneliti yang termasuk 

sebagai inventor akan dilakukan dan ditetapkan oleh penanggung jawab 

program penelitian UMKO (melalui LPPM) yang dibantu oleh pakar Hak 

Kekayaan Intelektual berdasarkan laporan tahunan dan/atau laporan 

khusus peneliti dan log book yang dimiliki setiap peneliti. 

 

5.4 Manajemen Aset 

a. Dasar Hukum 

Undang-Undang di bidang Hak Kepemilikan Intelektual: 

1. UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

2. UU RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten 

3. UU RI No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 

4. UU RI No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 

5. UU RI No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

b. Kepemilikan Aset Pada Program Penelitian Berorientasi Hak 

Kepemilikan Intelektual 

1. Pengelolaan, kepemilikan, dan pemanfaatan hasil program penelitian 

yang mencakup HKI dilakukan sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku. 

2. Sebelum program penelitian ini berlangsung, setiap pihak terkait telah 

membuat kesepakatan tentang HKI yang mungkin timbul dalam 

pelaksanaan program penelitian. 
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5.5 Pemanfaatan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian UMKO tidak saja diarahkan untuk memberikan 

kontribusi pada khasanah IPTEKS, tetapi juga diharapkan dapat membawa 

manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.  Hal  ini sebagai wujud kepedulian 

UMKO dalam rangka untuk peningkatan ekonomi dan pemberdayaan 

masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, UMKO memfasilitasinya 

dengan jenis penelitian pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, 

penelitian ini akan lebih diprioritaskan pada lokasi/daerah yang sudah 

memiliki kerja sama dengan LPPM UMKO.  Hasil penelitian ini dapat berupa 

peralatan/alat bantu, prototype suatu alat/mesin, software, sistem, sarana & 

prasarana, dan lain-lain. Hasil penelitian ini kemudian ditindaklanjuti dengan 

kegiatan pengabdian masyarakat secara berkelanjutan selama kurun waktu 

tertentu sehingga terjadi efisiensi pemakaian anggaran UMKO . Penelitian 

lebih diprioritaskan pada lokasi/daerah yang sudah memiliki kerjasama 

dengan LPPM UMKO (mendukung program kerja LPPM). 

Pemanfaatan hasil penelitian juga digunakan untuk pengembangan 

pembelajaran. Hasil inovasi IPTEKS diterapkan di dunia penidikan untuk 

meningkatkan nilai tambah, mulai dari material, proses produksi, hingga 

produk jadi. Semakin efisien dan produktif proses tersebut akan semakin 

mempertinggi kualitas produk yang dihasilkan. Diharapkan dengan 

pengembangan tersebut akan meningkatkan daya saing dan pendapatan 

negara sehingga pada akhirnya dapat mengangkat kualitas hidup dan 

kesejahteraan bangsa Selain itu juga dalam rangka pemanfaatan hasil 

penelitian sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, UMKO  

mendorong peneliti untuk mengembangkan penelitiannya sampai pada tahap 

pemanfaatan IPTEKS bagi masyarakat. 

 

5.6 Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Penelitian 

1. Pelanggaran ketentuan penelitian yang dimaksud, yaitu keterlambatan 

penyelesaian laporan penelitian lebih dari 30 hari dari jadwal yang sudah 
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ditetapkan, adanya indikasi plagiasi yang dilakukan oleh peneliti, 

penyalahgunaan dana penelitian, dan ketentuan-ketentuan lain yang 

tertulis dalam SK Penelitian.  

2. Sanksi yang diberikan kepada peneliti dapat berupa pengembalian dana 

penelitian, penundaan pemberian dana penelitian, teguran secara lisan, 

dan atau tertulis dari Kepala LPPM dan Rektor UMKO, atau yang lainnya 

sesuai peraturan disiplin pegawai. Sanksi diberikan dengan 

mempertimbangkan kasus dan tingkat pelanggarannya. Keputusan 

pemberian sanksi menjadi tanggung jawab penuh dari pihak pengelola 

dana. Hal ini mengingat bahwa penandatanganan SK Penelitian dilakukan 

oleh pihak pengelola dana dan peneliti.
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BAB VI   

PENUTUP 

 

Dengan ditetapkannya buku Pedoman Pengelolaan Kegiatan Penelitian 

Universitas Muhammadiyah Kotabumi ini semoga dapat digunakan sebagai mana 

mestinya dalam melakukan kerja sama dengan pihak manapun. Buku ini dibuat 

sebagai pedoman agar tercipta keadaan yang kondususif dalam meningkatkan 

kinerja dan mutu Universitas Muhammadiyah Kotabumi dalam bidang 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang 

lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi, seminar, pelatihan, lokakarya, 

magang/kuliah praktik/assistantship bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, 

dan program sertifikasi. 
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Lampiran 1.Format Halaman Sampul Penelitian Dosen Pemula  

 

 

 

 USULAN  

 PENELITIAN DOSEN PEMULA 

 

 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN  

 

TIM PENGUSUL 

 

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

 

 

 

 

 

FAKULTAS……………………………. 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI 

Bulan dan Tahun…….. 

 

Kode/Nama Rumpun Ilmu: …/….. 



 

 

23 

 

 

 Lampiran 2. Format Halaman Pengesahan 

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DOSEN 

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

Bidang Penelitian : .............................................................................. 

Peneliti   

Nama Lengkap : .............................................................................. 

NIDN   : .............................................................................. 

Jabatan Fungsional : .............................................................................. 

Program Studi  : .............................................................................. 

Nomor HP  : .............................................................................. 

Alamat Surel (e-mail) : .............................................................................. 

Anggota Peneliti   

Nama Lengkap : .............................................................................. 

NIDN   : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Lokasi Penelitian : .............................................................................. 

Jumlah Biaya Penelitian: ........................................................................... 

Terbilang  : .............................................................................. 

 

Mengetahuii 

Wakil Rektor I 

 

 

 

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

NIDN. .................................... 

 

Kotabumi, .................................. 

Ketua Peneliti, 

 

 

 

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

NIDN. ........................................ 

 

 

Menyetujui 

Kepala LPPM 

 

 

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

NIDN. ......................... 
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Lampiran 3. .Format halaman sampul proposal penelitian sosial, humaniora, dan 

pendidikan. 

 

 

 

 USULAN  

 PENELITIAN SOSIAL, HUMANIORA, DAN PENDIDIKAN 

 

 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN  

 

TIM PENGUSUL 

 

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

 

 

 

 

FAKULTAS……………………………….. 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI 

Bulan dan Tahun…….. 

 

Kode/Nama Rumpun Ilmu: …/….. 
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Lampiran 4. Format Usulan Anggaran Penelitian 

 

PRAKIRAAN USUL ANGGARAN PENELITIAN  

       

No. Kegiatan 
Jml & 

Sat 

Biaya /Sat  

( Rp) 

Jml 

Biaya 

(Rp) 

    
 

        

1 Honorarium       ( mak 30 %)         

  a           

  b           

  c dst sebutkan         

2 Bahan dan Perawatan Penelitian  (35 - 40 %)         

  a           

  b           

  c dst sebutkan         

3 Biaya Perjalanan      ( mak 15 %)         

  a           

  b           

  c dst sebutkan         

4

. 
Dan lain-lain       ( 15 -20 % )       

  

  A Penelusuran pustaka         

  B Penyusunan laporan          

  C Dokumentasi dan publikasi         

  
D 

Penjaminan mutu laporan 

(reviewer, seminar, dll) 
      

  

  E dll sebutkan          

JUMLAH = Rp    

Terbilang : Tiga juta lima ratus ribu rupiah  
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Lampiran 5. Riwayat hidup Ketua dan Anggota Penelitian  

RIWAYAT HIDUP KETUA DAN ANGGOTA PENELITIAN 

 

Dalam riwayat hidup perlu dicantumkan antara lain: 

a. Keterangan diri 

b. Mata kuliah yang diampu 

c. Riwayat pendidikan 

d. Pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun 

terakhir 

e. Pengalaman publikasi ilmiah dalam 5 tahun terakhir 

Riwayat hidup dari ketua dan anggota peneliti perlu dibubuhi tanggal dan tanda 

tangan yang asli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


