
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            

KATA PENGANTAR 

 

Mengikuti komitmen Universitas Kadiri untuk terus meningkatkan kualitas 

penelitian, dimana hal tersebut selaras dengan tuntutan peningkatan kualitas dari 

Kemendikbud Dikti, Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat 

(LP3M) Universitas Kadiri melakukan beberapa perbaikan dalam pelaksanaan Hibah 

Penelitian dari yang sebelumnya Panduan Hibah Penelitian Edisi 2, menjadi Panduan 

Hibah Penelitian Dosen Edisi 3. 

Perubahan pelaksanaan hibah penelitian ini terutama pada penulisan proposal 

penelitian, diantaranya sebagai berikut : 

1. Pada Latar Belakang menjelaskan adanya temuan (inovasi, gejala / kaidah, 

metode, teori) apa yang ditargetkan, atau kontribusi mendasar dalam bidang 

ilmunya. 

2. Penulisan Daftar Pustaka 

3. Adanya rencana anggaran penelitian 

 Dengan adanya beberapa perubahan tersebut diatas, maka Panduan Penelitian Edisi 3 

2022 ini menghapus Pedoman Hibah Penelitian Edisi 2 tahun 2021. 

Atas terbitnya buku ”Panduan Hibah Penelitian Dosen Edisi 3” ini, kami 

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim 

penyusun dan berbagai pihak yang telah berperan aktif sejak penyusunan rancangan 

panduan sampai dengan terbitnya Panduan Hibah Penelitian Dosen Edisi 3. 

Harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi peningkatan produktifitas 

penelitian dosen dalam upaya secara bertahap memajukan kegiatan penelitian & kami 

selalu berharap adanya saran/ kritik yang membangun. Terima kasih. 

 

 

Kediri, 2 Januari 2022 

Direktur LP3M 

 

 

Drs. Budi Heryanto, MM. 

 
 



                                                                                                            

1. VISI DAN MISI LP3M UNIVERSITAS KADIRI 

 Visi : “Pada tahun 2026 terwujudnya Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

yang berkarakter, unggul dan kompetitif internasional.”. 

 Misi : (1) Mengelola kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

serta pengembangan iptek yang berbasis sistem teknologi informasi pada 

pelbagai bidang ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Kadiri. (2) 

Mewujudkan kerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik internal 

maupun eksternal. (3). Mendorong kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat terarah perolehan HKI. (4) Mendorong penyebarluasan hasil 

penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan iptek untuk 

kesejahteraan masyarakat. (5) Mendukung lembaga pemerintah dan swasta 

dalam menggali, memanfaatkan, serta mengelola hasil penelitian dan 

pengabdian masyarakat serta pengembangan iptek. (6) Meningkatkan 

pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pengembangan 

proses pembelajaran. 

 

2.  PENDAHULUAN 

Program penelitian Dosen dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka 

membina dan mengarahkan para peneliti untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

melaksanakan penelitian di perguruan tinggi. Cakupan program ini meliputi bidang 

ilmu: (1) Kesehatan dan Lingkungan, (2) Ketahanan Pangan, Industri Pertanian dan 

Pertanian organic Ramah lingkungan, (3) Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM, (4) 

Sosial dan Humaniora, dan (5) Hukum. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen tetap 

Universitas Kadiri. Penelitian ini harus terarah dan bersifat top-down atau bottom-up 

dengan dukungan dana, sarana dan prasarana penelitian dari Universitas Kadiri. 

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ristekdikti, penelitian 

Dosen merupakan salah satu skema penelitian yang pengelolaannya dilakukan oleh 

Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) 

Universitas Kadiri. Program ini dimaksudkan untuk mengarahkan dan membimbing 

dosen-dosen sebagai peneliti Universitas Kadiri agar kompetensi dan kepekaan 

menelitinya meningkat sehingga menjadi peneliti mandiri dan produktif. Selain itu, hasil  

penelitian ini diharapkan  dapat memberikan sumbangan langsung terhadap peningkatan 



                                                                                                            

kualitas perkuliahan berupa teori baru, aplikasi teori, buku ajar, model pembelajaran, 

peningkatan kompetensi dosen, peningkatan publikasi ilmiah, peningkatan perolehan 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), menyusun model pemberdayaan masyarakat serta 

meningkatkan suasana ilmiah di perguruan tinggi. 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 yang berskala nasional. 

Pelibatan mahasiswa merupakan aspek penting yang dipersyaratkan bagi program 

penelitian pemula ini. Pada tingkat Nasional jumlah keterlibatan mahasiswa dalam 

penelitian dosen merupakan salah satu tolok ukur kinerja lembaga dalam bidang 

penelitian. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengejawantahan tanggung jawab 

pendidikan dalam mendidik mahasiswa menjadi sarjana peneliti yang handal. 

Diharapkan dosen peneliti melibatkan mahasiswa dalam penelitian ini, minimal 

mahasiswa bimbingan skripsi atau bimbingan ke penasehatan akademis. Melalui 

pelibatan mahasiswa tersebut diharapkan akan terjadi transfer pengetahuan dan 

pengalaman meneliti antara dosen dengan mahasiswa secara intens, sehingga 

mahasiswa akan memiliki kemampuan meneliti untuk penulisan skripsi, dan 

berkonstribusi terhadap percepatan penyelesaian studi mahasiswa, termasuk juga 

kemampuan mahasiswa dalam meraih hibah-hibah kompetitif Program Kreatif 

Mahasiswa di tingkat nasional. 

 

3.  TUJUAN 

Tujuan Program Penelitian Dosen Universitas Kadiri adalah:  

a. Menyelaraskan penelitian di perguruan tinggi (PT) dengan kebijakan dan program 

pembangunan lokal/ nasional melalui pemanfaatan kepakaran Perguruan Tinggi, 

sarana, dan prasarana penelitian dan atau sumber daya setempat.  

b. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan 

komparatif. 

c. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi 

masyarakat Indonesia. 

d. Meningkatkan mutu dan kompetensi para dosen serta budaya ilmiah di Universitas 

Kadiri 



                                                                                                            

e. Meningkatkan mutu penelitian dan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional 

terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. 

 

4. ARAH  PELAKSANAAN  PENELITIAN 

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian di 

Universitas Kadiri harus diarahkan untuk mencapai target tertentu.  Secara umum arah 

penelitian di Universitas Kadiri adalah : 

a. Menghasilkan penelitian yang susuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan 

oleh Pemerintah; 

b. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan 

komparatif dan kompetitif; 

c. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi 

masyarakat Indonesia; dan 

d. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan HKI secara nasional 

dan Internasional. 

 

5. PERSYARATAN 

Berikut adalah persyaratan untuk mendapatkan Hibah Penelitian Dosen Universitas 

Kadiri : 

 Dosen/ Peneliti : 

a. Pengusul adalah Dosen Universitas Kadiri, minimal 2 Dosen (boleh sama/ 

berbeda fakultas), yang memiliki NIDN & akun SINTA. (Dosen dengan NIDK 

diperbolehkan, selama kuota tersedia). 

b. Rencana publikasi harus menggunakan institusi Universitas Kadiri & minimal 

luaran pada jurnal SINTA 6 

c. Setiap Dosen bisa mengajukan 1 proposal penelitian setiap gelombang. 

d. Pengusul adalah Ketua/ peneliti utama. 

e. Pengusul tidak punya tanggungan publikasi periode hibah penelitian tahun 

sebelumnya. 

f. Peneliti mengikutsertakan minimal 2 mahasiswa yang sedang/ telah menempuh 

mata kuliah Maetodologi Penelitian. 

g. Peneliti boleh berstatus “Dosen dengan Tugas Belajar” 



                                                                                                            

 Proposal Penelitian & Publikasi : 

a. Penelitian yang diajukan belum pernah terpublikasi (pendanaan tidak bersifat 

mundur).  

b. Penelitian bersifat original belum pernah dilakukan dan dibiayai oleh lembaga/ 

sumber lain (Misal: hibah Simlitabmas/ pihak Swasta, dll). 

c. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni, sesuai 

dengan Kelompok Penelitian dan rencana strategis LP3M Universitas Kadiri. 

 Integrasi Pendidikan 

a. Penelitian harus sesuai dengan konsentrasi/ mata kuliah yang diampu dan 

dijelaskan dalam proposal. 

b. Menyertakan RPS mata kuliah yang berkaitan dengan Penelitian. 

c. Menyertakan Formulir integrasi antara Penelitian dengan Pengajaran. 

 

6. PEMBIAYAAN 

Berikut adalah ketentuan terkait pembiayaan Hibah Penelitian Dosen Universitas 

Kadiri:  

a. Periode pengajuan pembiayaan diadakan tiap semester (2 Gelombang/ tahun). 

b. Semester Ganjil, pengumpulan proposal pada bulan Agustus & pengumpulan 

proposal semester genap pada bulan Februari. 

c. Besarnya dana adalah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per judul penelitian. 

d. Kuota pendanaan hibah sebanyak 120 penelitian (60 penelitian/ gelombang) 

 

7. TAHAPAN KEGIATAN 

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjamin mutu di 

Universitas Kadiri Kediri. Berkenaan dengan hal tersebut, LP3M menetapkan ketentuan 

umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

diuraikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



                                                                                                            

DIAGRAM ALIR  PELAKSANA AKTIVITAS  

 

 

 

LP3M 

 

 

Dosen 

 

 

LP3M & 

Reviewer 

 

LP3M & 

Reviewer 

 

 

Dosen & 

Dekan 

 

 

 

Rektor & 

BAKU 

1. LP3M membuka gelombang hibah 

penelitian. 

2. Dosen mengajukan proposal 

penelitian kepada LP3M. 

3. LP3M melakukan pengecekan 

kelayakan persyaratan pengajuan 

hibah. 

4. LP3M beserta Reviewer 

melaksanakan Seminar Proposal 

Hibah Penelitian 

5. LP3M & Reviewer mengeluarkan 

form penilaian & berita acara 

proposal hibah penelitian. 

6. Dosen pengusul membuat surat 

permohonan pencairan dana hibah 

yang ditandatangani mengetahui 

Dekan, kepada Rektor, dengan 

dilampirkan berita acara. 

7. Setelah mendapatkan persetujuan 

dari Rektor, proses pencairan Hibah 

Penelitian oleh BAKU 

8. Proses selesai. 

 

8. SANKSI 

Berikut adalah beberapa sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran yang 

dilakukan saat proses pelaksanaan hibah penelitian : 

a. Apabila penelitian terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian, maka 

ketua peneliti (pengusul) penelitian tersebut diwajibkan  mengembalikan dana 

hibah penelitian ke Universitas Kadiri. 

b. Jika saat publikasi tidak terdapat minimal 2 nama Dosen UNIK yang ber-NIDN dan 

memiliki akun SINTA, maka laporan publikasi tersebut dianggap tidak sah. 

c. Peneliti yang belum memenuhi luaran (output) publikasi, maka tidak diperbolehkan 

untuk mengajukan usulan hibah baru. 

Seminar Proposal  

Permohonan kepada 

Rektor melalui Dekan 

Pengeluaran Berita Acara & 

Lembar Penilaian Proposal 

Penyerahan Proposal 

Penelitian 

Pencairan Dana Hibah 

Penelitian 

SELESAI 

Pembukaan Gelombang Hibah 



                                                                                                            

d. Jika selama 2 tahun periode hibah Dosen pengusul belum melaporkan publikasi 

penelitian, maka wajib mengembalikan dananya ke Universitas Kadiri. 

 

9. KOMPONEN  PROPOSAL  PENELITIAN 

Berikut adalah beberapa komponen yang terdapat pada proposal pengajuan hibah 

penelitian : 

A. Sampul Depan (Cover) 

B. Halaman Pengesahan (Contoh pada Lampiran) 

C. BAB I. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang (tidak lebih dari 2 halaman).  

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang dan permasalahan yang akan 

diteliti adalah menguraikan tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. 

Menjelaskan temuan (inovasi, gejala atau kaedah, metode, teori) apa yang 

ditargetkan serta penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan 

pengembangan ipteks sosial budaya atau kontribusi mendasar pada bidang ilmu 

dengan penekanan pada gagasan fundamental dan orisinil. Pada bagian ini juga 

perlu dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin 

dicapai 

Diketik dengan menggunakan kertas A4, batas kiri 4 cm dan batas atas, kanan, 

dan bawah masing-masing 3 cm, jarak baris 1,5 spasi, dan huruf Times New 

Roman 12. 

1.2 Perumusan Masalah 

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.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berisikan tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian yang diajukan.  

Tujuan dinyatakan dengan pernyataan singkat yang mendukung permasalahan 

yang telah dirumuskan. 

 

 



                                                                                                            

1.4 Road Map Penelitian Dosen 

Berisikan gambaran (fish bone) dan penjabaran/ penjelasan terkait road map 

penelitian pribadi Dosen. Dimana dalam road map ini juga mendukung pada 

Rencana Strategis Penelitian Program Studi dan atau Rencana Strategis 

Penelitian Universitas. 

 

D. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan 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 digunakan sebaiknya mutakhir 

(maksimum 10 tahun terahir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah 

yang relevan. 

 

E. BAB III. METODE PENELITIAN 

Uraikan 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. 

 

F. RENCANA  ANGGARAN  BELANJA (RAB) 

Peneliti membuat RAB dalam tabel dengan memuat komponen belanja bahan, 

pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, pelaporan, luaran (publikasi). 

Dengan total dana boleh melebihi dari dana hibah 

 

G. DAFTAR PUSTAKA 

Berikut adalah kriteria penyusunan Daftar Pustaka untuk proposal penelitian : 

 Daftar Pustaka / Bibliografi, menggunakan aplikasi sitasi. 



                                                                                                            

 Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama 

pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit 

(Harvard Style). 

 Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama 

jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman artikel tersebut dimuat. 

 Jumlah dari daftar pustaka minimal dari 10 sumber ilmiah. 

 Komposisi daftar pustaka, 25% adalah jurnal asing. 

 Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam 

Daftar Pustaka. 

 

H. LAMPIRAN : Formulir Proposal Integrasi Penelitian Terhadap Pendidikan 

Peneliti mengisi formulir yang telah disediakan, dimana berisi penjelasan terhadap 

penelitian yang dilakukan dengan mata kuliah yang diampu, bagaimana penerapan 

hasil penelitian dalam perkuliahan. 

 

I. LAMPIRAN : Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang diampu. 

 

10. LAPORAN HASIL PENELITIAN 

a. Kegiatan Penelitian 

Adapun kegiatan penelitian yang telah selesai dilakukan, wajib melaporkan 

kepada LP3M berformat PDF, dengan susunan sebagai berikut : 

- Cover 

- Lembar Pengesahan Hasil Penelitian (format terlampir); 

- Abstrak 

- Bab 1 – 5 (menyesuaikan) 

- Tabel Penggunaan dana (Nominal dana disesuaikan dengan kondisi 

penelitian Dosen). 

- Dokumentasi Penelitian (Foto/ Vidio/ Log Book/ dll) 

- Formulir Integrasi Hasil Penelitian dengan Pembelajaran 

- RPS perubahan. 

 

 



                                                                                                            

b. Publikasi 

Peneliti yang telah melakukan publikasi atas penelitiannya, maka wajib 

melaporkan kepada LP3M, yaitu dengan mengirimkan file naskah publikasi dan 

alamat URL dari publikasinya. Evaluasi atas Laporan Hasil Penelitian 

dilaksanakan oleh LP3M. Waktu pelaksanaan Evaluasi atas hibah penelitian 

adalah setiap bulan Juli (bulan akhir periode). 

 

11. LAIN – LAIN 

Ketentuan yang telah disebutkan dan dijelaskan pada Sub Bab diatas bersifat 

fleksibel mengikuti perkembangan kondisi baik dari internal maupun eksternal 

perguruan tinggi. Oleh sebab itu, diharapkan banyak masukan agar semakin 

sempurnanya peraturan yang dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            

LAMPIRAN:

 



                                                                                                            

LAMPIRAN : 

HALAMAN PENGESAHAN 

USULAN PENELITIAN UNIVERSITAS KADIRI 

 

Judul Penelitian :  

Ketua Peneliti :  

a. Nama Lengkap :  

b. NIP/NIDN :  

c. Jabatan Fungsional :  

d. Program Studi :  

Jumlah Anggota Peneliti :      Orang (Dosen) 

Nama Mahasiswa :  

: 

1.  

2. 

 

 

   

Ketua Program Studi 

(Cap dan Tanda tangan) 

 

 

 

( ___________________) 

NIP/NIDN 

Ketua Peneliti 

(Tanda tangan) 

 

 

 

( ___________________) 

NIP/NIDN 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            

LAMPIRAN : 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

LAPORAN HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS KADIRI 

 

Judul Penelitian :  

Ketua Peneliti :  

a. Nama Lengkap :  

b. NIP/NIDN :  

c. Jabatan Fungsional :  

d. Program Studi :  

Jumlah Anggota Peneliti :      Orang (Dosen) 

Nama Mahasiswa :  

: 

1. …..nama….. (NIM)  

2. …..nama……(NIM) 

 

 

   

Ketua Program Studi 

(Cap dan Tanda tangan) 

 

 

 

( ___________________) 

NIP/NIDN 

Ketua Peneliti 

(Tanda tangan) 

 

 

 

( ___________________) 

NIP/NIDN 

 
 

 


