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A. GAMBARAN UMUM PROGRAM  
Program Penelitian kompetitif adalah program bantuan dana yang diberikan secara 

kompetitif dan selektif oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
(LP2M) UIN Walisongo yang menghasilkan penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi 
masyarakat. Program ini merupakan bentuk dukungan institusional dan finansial UIN 
Walisongo terhadap peningkatan d an penjaminan mutu proses dan hasil penelitian dosen, 
penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa. Karena itu, LP2M UIN Walisongo sangat 
memberikan apresiasi yang tinggi terhadap hasil penelitian yang bermutu, mampu 
memberikan jalan keluar terbaik atas persoalan masyarakat dan menawarkan rumusan-
rumusan nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta 
mengokohkan kearifan lokal (local wisdom) yang bermanfaat dalam menciptakan 
kehidupan yang berkeadaban, berkeadilan dan berkesetaraan.  

Komitmen LP2M UIN Walisongo dalam menjamin proses dan hasil penelitian tersebut, 
merupakan kontribusi nyata UIN Walisongo sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Islam 
dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman, sains-tehnologi, sosial-humaniora dan seni, 
pemajuan kehidupan yang berkeadaban, berkeadilan dan berkesetaraan. Penelitian ini 
sebagai wadah bagi intelektual muslim dalam menghidupkan kembali ilmu pengetahuan 
dan keagamaan dalam arti yang sebenarnya di tengah-tengah peradaban manusia dewasa 
ini.  

 
B. ARAH PENELITIAN UIN WALISONGO TAHUN 2017 

Program Penelitian kompetitif tahun 2017 ini diarahkan untuk menghasilkan 
penelitian yang memiliki arah dan kualifikasi sebagai berikut:  
1. Memperkuat paradigma keilmuan UIN Walisongo, yakni kesatuan ilmu pengetahuan 

(wahdatul ulum/unity of sciences), dengan strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman, 
spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi kearifan lokal.  

2. Memberikan sumbangan yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan 
(contribution of knowledge) untuk meningkatkan kehidupan yang berkeadaban, 
berkeadilan dan berkesetaraan.  

3. Mengembangkan kajian kritis, inovatif, dan transformatif dalam khazanah ilmu-ilmu 
keislaman, ilmu pengetahuan, sains-tehnologi, sosial-humanioradan seni.  

4. Mengembangkan kebijakan yang efektif  
5. Menawarkan solusi atas problematika kehidupan masyarakat  
6. Menjadi acuan pengembangan bagi pendidikan dan pengajaran serta pengabdian 

kepada masyarakat  
7. Memiliki kualifikasi sebagai karya ilmiah yang layak diterbitkan (publishable) dan atau 

mendapatkan hak kekayaan intelektual (HAKI).  

 
C. KATEGORI, JENIS, BIDANG, DAN TEMA PENELITIAN KOMPETITIF 

 Kategori Penelitian 
Program penelitian kompetitif LP2M UIN Walisongo Tahun 2017 meliputi beberapa 
kategori penelitian sebagai berikut: 
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1. Penelitian Kompetitif Individual Dosen  
Penelitian yang diajukan dan dilaksanakan oleh satu orang dosen UIN Walisongo. 

2. Penelitian Kompetitif kelompok Dosen  
Penelitian yang diajukan dan dilaksanakan oleh sekelompok dosen UIN Walisongo 
bersifat penelitian kebijakan (research policy) untuk pengembangan kelembagaan 
UIN Walisongo.  

3. Penelitian Kompetitif Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa 
Penelitian kompetitif kolaboratif dosen dan mahasiswa adalah penelitian yang 
diajukan dan dilaksanakan oleh dosen UIN Walisongo bersama dengan mahasiswa 
aktif (Program S.1/Diploma). 

4. Penelitian Kompetitif Kolaboratif Dosen dan Dosen Luar Negeri / 
Universitas 500 Terbaik Dunia 
Penelitian kompetitif kolaboratif dosen dengan dosen luar negeri atau dosen UIN 
Walisongo dengan dosen di universitas 500 terbaik dunia adalah penelitian yang 
diajukan dan dilaksanakan oleh satu dosen UIN Walisongo bersama dengan satu 
dosen luar negeri / satu dosen UIN Walisongo dengan satu dosen universitas 500 
terbaik dunia. 

5. Penelitian Kompetitif Participatory Action Research (PAR)  
Penelitian Kompetitif Participatory Action Research (PAR) adalah penelitian 
kompetitif yang diajukan dan dilaksanakan oleh sekelompok dosen UIN Walisongo 
dengan model Participatory. Peneliti dalam penelitian PAR ini memiliki disipilin dan 
keahlian ilmu yang berbeda, sehingga akan memperkaya sudut pandang mengenai 
permasalahan penelitian.  

6. Penelitian Kompetitif Participatory Action Research (PAR) untuk Penguatan 
Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Anak 
Penelitian Kompetitif Participatory Action Research (PAR) untuk penguatan 
kesetaraan dan keadilan gender dan anak adalah penelitian kompetitif yang 
diajukan dan dilaksanakan oleh sekelompok dosen UIN Walisongo dengan model 
Participatory dan dipandang cakap atau memiliki pengalaman/track record 
penelitian PAR dengan fokus pada permasalahan kesetaraan dan keadilan 
gender dan anak. Jenis penelitian ini dimaksudkan agar dosen memiliki 
kepedulian dan tanggungjawab sosial akademik untuk memahami, menjelaskan, 
mendeskripsikan, menggali atau memaknai ulang fenomena/konstruksi sosial 
dan kebudayaan yang terkait dengan masalah sosial dalam hubungannya dengan 
kesetaraan dan keadilan gender dan anak di tengah masyarakat. 

7. Penelitian Grand Research Kolektif 
Penelitian grand research kolektif ini adalah penelitian yang dilaksanakan oleh 
sekelompok dosen UIN Walisongo yang bertindak mewakili LP2M UIN 
Walisongo secara kelembagaan, berkolaborasi dengan dosen dari universitas 
luar negeri sebagai tindak lanjut MoU. Oleh karenanya, melalui penelitian grand 
research ini diharapkan akan meningkatkan daya saing dan jaringan penelitian 
secara kelembagaan.  

 Jenis Penelitian 
Program penelitian kompetitif LP2M UIN Walisongo Tahun 2017 meliputi beberapa 
jenis penelitian sebagai berikut: 
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1. Penelitian Pengembangan Ilmu, yakni penelitian yang dilakukan untuk 
pengembangan teori, konsep-konsep dan metodologi ilmu pengetahuan, teknologi 
dan seni, terutama dalam ragam disiplin ilmu yang dikembangkan di UIN Walisongo.  

2. Penelitian Terapan, yakni penelitian yang dilakukan untuk menerapkan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni dalam suatu tatanan kehidupan tertentu. Hasil 
analisisnya mempunyai manfaat langsung (praktis) bagi pemberdayaan dan 
pemecahan permasalahan kehidupan masyarakat, serta bermanfaat bagi 
perumusan, analisis, kelayakan, telaah, implementasi, atau pemantauan suatu 
kebijakan. 

3. Penelitian Kebijakan, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengkaji suatu 
kebijakan, atau untuk melahirkan suatu kebijakan.  

 Bidang Ilmu dan Pendekatan  
Bidang keilmuan yang menjadi fokus perhatian program bantuan penelitian ini adalah 
pengkajian Islam (Islamic studies), sains-teknologi, sosial-humaniora dan seni. 
1) Penelitian Islamic studies dilakukan dalam kerangka humanisasi ilmu-ilmu 

keislaman. Oleh karena itu dapat menggunakan beberapa pendekatan seperti: 
Pertama, menggunakan pendekatan yang dipakai dalam disiplin atau kajian teologi 
agama-agama (divinity schools). Kedua, menggunakan metode ilmu-ilmu yang masuk 
ke dalam kelompok humaniora (humanities sciences), seperti filsafat, filologi, ilmu 
bahasa dan antropologi. Ketiga, menggunakan metode ilmu-ilmu sosial (social 
sciences), seperti sosiologi, ekonomi, ilmu politik, pendidikan dan psikologi. 
Keempat, menggunakan area studies (studi kawasan).  

2) Penelitian Sosial-humaniora, Sain-teknologi dan Seni, dilakukan dengan 
menggunakan strategi spiritualisasi dan pendekatan yang mencakup ilmu secara 
luas (a large variety of disciplinary). Strategi dan pendekatan ini dapat ditempuh 
melalui upaya interkoneksi dan integrasi antara sains, teknologi dan seni dengan 
agama. 

 Tema Pokok Penelitian  
Penelitian UIN Walisongo Tahun 2017 terdiri dari beberapa tema sebagai berikut:  

1) Dinamika Pengembangan Ilmu Dakwah dan Komunikasi, dengan sub tema sebagai 
berikut:  
 Pengembangan Komunikasi dan Penyiaran Islam (D.1)  
 Pengembangan Bimbingan dan Konseling Islam (D.2)  
 Pengembangan Masyarakat Islam (D.3)  
 Pengembangan Manajemen Dakwah (D.4)  
 Dakwah multikultural (D.5)  
 Dakwah dan Filantropisme (D.6)  
 Dakwah dan Media (D.7)  
 Dakwah berbasis Teknologi Informasi (D.8)  

 Dakwah Untuk Komunitas Marjinal. (D.9)  

2) Dinamika Pengembangan Ilmu Syariah dan Hukum, dengan sub tema sebagai 
berikut: 
 Politik Islam Kontemporer di Indonesia (S.1)  
 Hukum Islam Kontemporer (S.2)  
 Mediasi di Lembaga Peradilan (S.3)  
 Pengembangan Kultur Anti Korupsi (S.4)  
 Pengembangan Pemikiran Hukum Islam dan Metode Studi Hukum Islam (S.5)  
 Dialektika Hukum Islam dan Hukum Positif (S.6)  
 Astronomi Islam (S.7)  
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3) Dinamika Pengembangan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dengan sub tema sebagai 
berikut: 
 Prospek dan pengembangan PTAI (T.1)  
 Pengembangan profesi keguruan (T.2)  

 Pengembangan Lembaga Madrasah/Pesantren (T.3)  
 Pengembangan Program Studi Tadris dan Science (T.4)  
 Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (T.5)  
 Pengembangan Metode Studi Kependidikan (T.6)  
 Pemikiran Pendidikan (T.7)  
 Pendidikan Inklusi (T.8)  
 Pendidikan Anak Usia Dini (T.9) 

4) Dinamika Pengembangan Ilmu Ushuluddin dan Humaniora, dengan sub tema 
sebagai berikut:  
 Tasawuf dan Psikoterapi (U.1)  
 Pengembangan Ulum al-Qur’an (U.2)  
 Pengembangan Ulum al Hadis (U.3)  
 Pengembangan Studi Agama dan Perdamaian (U.4)  
 Pengembangan Theologi dan Filsafat Islam (U.5)  
 Pemikiran Islam (U.6)  

5) Dinamika Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan sub tema sebagai 
berikut:  
 Ekonomi, Bisnis dan Manejemen Syari’ah (E.1)  
 Perbankan Syariah (E.2)  
 Dinamika Bisnis Islam (E.3) 

6) Dinamika Pengembangan Sains dan Teknologi: 
 Pengembangan ilmu sains dan teknologi (ST. 1) 
 integrasi agama dan sain untuk lingkungan dan kemanusiaan (ST. 2) 
 pengembangan sains dan teknologi bagi budaya dan peradaban Indonesia 

(ST.3) 

7) Dinamika Pengembangan Psikologi dan Kesehatan: 
 Pengambangan ilmu psikologi (PK. 1) 
 Pengembangan ilmu kesehatan (PK. 2 
 Ekspresi keberagamaan masyarakat kontemporer (PK.3) 
 Dialektika psikologi kesehatan dan Islam (PK.4) 
 Pengembangan model dan strategi hipnotherapi (PK.5) 

8) Dinamika Pengembangan Sosial Politik: 
 Pengembangan ilmu sosial politik (SP. 1) 
 Relasi agama dan negara (SP. 2) 
 Politik Islam kontemporer di Indonesia (SP.3) 
 Studi timur tengah dan dunia Islam (SP.4) 

9) Konservasi dan Revitalisasi Kearifan Lokal:  
 Islam dan Budaya Jawa (KL.1)  
 Naskah Nusantara (KL.2)  
 Seni dan Budaya Islam (KL.3)  
 Tradisi lokal (KL.4)  

 Revitalisasi agama-agama lokal (KL.5)  
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10) Tema-tema khusus lain yang relevan dengan bidang-bidang ilmu yang berkembang 
di UIN Walisongo, antara lain: 
 Radikalisme dan Deradikalisasi Agama (L.1) 
 Gender dan Anak (L.2)  
 Relasi Agama dan Negara (L.3)  
 Anarkisme agama dan Resolusi Konflik (L.4)  
 Kebijakan-Kebijakan Universitas dan Pemerintah terkait akademik dan 

keagamaan (L.5)  
 Tracer Study (L.6) 
 Penelitian yang berbasis pada pusat-pusat studi di lingkungan UIN Walisongo 

(L.7) 
 
D. TENAGA PENELITI  

Komposisi tenaga peneliti yang dibiayai oleh LP2M dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis 
penelitian. Masing-masing penelitian memiliki ketentuan sendiri sebagai berikut:  

1. Penelitian Kompetitif Individual Dosen 
a) Penelitian ini dilaksanakan oleh 1 (satu) orang peneliti dengan pendidikan 

minimal S.2, memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, dan memiliki Nomor 
Induk Dosen Nasional (NIDN). 

b) Proposal penelitian bukan merupakan proposal Tesis S2, atau Disertasi S3, 
dan belum pernah dilakukan penelitian, dibuktikan dengan Surat Pernyataan 
bermaterai Rp. 6.000.  

2. Penelitian Kompetitif Kolektif Dosen  
a) Penelitian ini dilaksanakan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang dosen dan 

sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. 1 (satu) orang sebagai ketua tim peneliti 
(peneliti utama), dan lainnya sebagai anggota tim peneliti (peneliti pembantu).  

b) Ketua tim peneliti (peneliti utama) minimal berpendidikan S-2, memiliki 
jabatan minimal Lektor, dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). 

c) Anggota tim peneliti adalah dosen tetap UIN Walisongo (PNS maupun Bukan 
PNS). 

d) Proposal penelitian bukan merupakan proposal Tesis S2, atau Disertasi S3, dan 
belum pernah dilakukan penelitian, dibuktikan dengan Surat Pernyataan 
bermaterai Rp. 6.000.  

3. Penelitian Kompetitif Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa  
a) Penelitian ini dilaksanakan oleh 1 (satu) orang dosen sebagai Ketua Tim 

Peneliti dan 3 (tiga) orang mahasiswa program S.1/Diploma yang masih aktif 
sebagai mahasiswa.  

b) Dosen yang menjadi Ketua Tim Peneliti minimal berpendidikan S-2 dan 
memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dalam keahlian yang sesuai 
dengan fokus penelitian, serta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).  

c) Mahasiswa disyaratkan sudah lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian 
(dibuktikan dengan foto copy Hasil Studi Semesteran) atau telah mengikuti 
Pelatihan Metodologi Penelitian (dibuktikan dengan foto copy sertifikat). 

d) Proposal penelitian bukan merupakan proposal Skripsi S.1, atau Tesis S2, atau 
Disertasi S3, dan belum pernah dilakukan penelitian, dibuktikan dengan Surat 
Pernyataan bermaterai Rp. 6.000.  
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4. Penelitian Kompetitif Kolaboratif Dosen dan Dosen Luar Negeri / 
Universitas 500 Terbaik Dunia  
a) Penelitian ini dilaksanakan oleh Dosen UIN Walisongo dan Dosen Luar Negeri / 

Dosen UIN Walisongo dan dosen Universitas 500 Terbaik Dunia (versi 
Quacquarreli Symonds (QS) World University Rankings). 

b) Penelitian ini dilaksanakan 1 (satu) orang dosen UIN Walisongo dengan 1 
(satu) orang dosen luar negeri / 1 (satu) orang dosen universitas 500 terbaik 
dunia. 

c) Dosen UIN Walisongo minimal pendidikan minimal S-3 dengan jabatan 
akademik minimal Lektor Kepala, memiliki keahlian sesuai dengan fokus 
penelitian, serta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). 

d) Melampirkan Surat Kesediaan dari Dosen Luar Negeri / Universitas 500 
Terbaik Dunia untuk melakukan penelitian kolaboratif dengan diketahui oleh 
Pimpinan masing-masing. 

e) Melampirkan bukti printout rangking Universitas 500 Terbaik Dunia (versi 
Quacquarreli Symonds (QS) World University Rankings). 

f) Proposal penelitian bukan merupakan proposal Tesis S2, atau Disertasi S3, dan 
belum pernah dilakukan penelitian, dibuktikan dengan Surat Pernyataan 
bermaterai Rp. 6.000.  

5. Penelitian Participatory Action Research (PAR)  
a) Penelitian ini dilaksanakan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang dosen dan 

sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. 1 (satu) orang sebagai ketua tim peneliti 
(peneliti utama), dan lainnya sebagai anggota tim peneliti (peneliti pembantu).  

b) Ketua Tim Peneliti (Peneliti Utama) minimal berpendidikan S-2 dan memiliki 
jabatan fungsuional minimal Lektor, dan memiliki Nomor Induk Dosen 
Nasional (NIDN). 

c) Diutamakan telah mengikuti Pelatihan PAR. 
d) Anggota tim peneliti adalah dosen tetap UIN Walisongo (PNS maupun Bukan 

PNS). 
e) Melampirkan foto copy sertifikat Pelatihan PAR (bagi yang memiliki). 
f) Proposal penelitian bukan merupakan proposal Tesis S2, atau Disertasi S3, dan 

belum pernah dilakukan penelitian, dibuktikan dengan Surat Pernyataan 
bermaterai Rp. 6.000.  

6. Penelitian Participatory Action Research (PAR) untuk Penguatan Kesetaraan 
dan Keadilan Gender dan Anak 
a) Penelitian ini dilaksanakan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang dosen dan 

sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. 1 (satu) orang sebagai ketua tim peneliti 
(peneliti utama), dan lainnya sebagai anggota tim peneliti (peneliti pembantu).  

b) Ketua tim peneliti (peneliti utama) minimal berpendidikan S-2 dan memiliki 
jabatan Lektor dan diutamakan telah mengikuti Pelatihan PAR. 

c) Anggota tim peneliti adalah dosen tetap UIN Walisongo (PNS maupun Bukan 
PNS). 

d) Melampirkan foto copy sertifikat Pelatihan PAR (bagi yang memiliki) 
e) Proposal penelitian bukan merupakan proposal Tesis S2, atau Disertasi S3, dan 

belum pernah dilakukan penelitian, dibuktikan dengan Surat Pernyataan 
bermaterai Rp. 6.000.  
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7. Penelitian Grand Research Kolektif 
a) Penelitian ini dilaksanakan oleh sekelompok Dosen UIN Walisongo yang 

bertindak mewakili LP2M secara kelembagaan dan berkolaborasi dengan dosen 
dari universitas luar negeri sebagai tindak lanjut dari MoU. 

b) Topik penelitian grand research dan tim peneliti ditentukan oleh LP2M UIN 
Walisongo dengan mempertimbangkan masukan dari pihak yang menjadi mitra 
kerjasama. 

c) Jumlah tim peneliti sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan 1 
(satu) orang bertindak sebagai Ketua / Koordinator Peneliti, dan lainnya 
bertindak sebagai Anggota Peneliti. 

d) Ketua / Koordinator Peneliti memiliki kualifikasi pendidikan minimal S.3 
dengan minimal jabatan fungsional Lektor Kepala, sedangkan Anggota Peneliti 
memiliki kualifikasi pendidikan minimal S.2. 

e) Proposal penelitian harus dan bukan merupakan proposal Tesis S2, atau 
Disertasi S3, dan belum pernah dilakukan penelitian, dibuktikan dengan Surat 
Pernyataan bermaterai Rp. 6.000.  
 

E. SISTEMATIKA, PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN PROPOSAL 

1. Sitematika Proposal 
Proposal penelitian yang diajukan memiliki sistematika sebagai berikut: 
 Proposal diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines, huruf Times New 

Roman, size 12 point, margin 2,5 cm.  
 Proposal mencakup beberapa unsur sebagai berikut:  

a. Judul Penelitian  
b. Latar Belakang  
c. Rumusan Masalah dan (Pembatasan Masalah)  
d. Signifikansi Penelitian  
e. Kajian Research sebelumnya  
f. Kerangka Teori  
g. Metode Penelitian  
h. Alokasi biaya dan jadwal penelitian  
i. Daftar Pustaka  
j. Biodata dan kompetensi peneliti  
k. Lampiran-lampiran. 

2. Syarat-Syarat Pengajuan Proposal 
Pengajuan proposal penelitian kompetitif memiliki syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Proposal harus mendapat surat rekomendasi dari Ketua Jurusan/Kepala Pusat 

Studi/Kepala Unit terkait. 
2. Membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000 untuk mempublikasikan dalam 

jurnal ilmiah terakreditasi nasional/internasional. 
3. Membuat rencana anggaran belanja (RAB) sesuai alokasi dana penelitian 

yang ditetapkan pada masing-masing jenis/kluster penelitian. 

3. Tata Cara Pengajuan Proposal 
1. Setiap pengusul wajib memiliki akun Google Scholar yang menggunakan email 

@walisongo.ac.id. 
2. Semua pengusul wajib melakukan pendaftaran sesuai jadwal secara online pada 

Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SIPP) pada 
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alamat http://lp2m-sipp.walisongo.ac.id dengan melampirkan berkas-berkas 
dalam format PDF sebagai berikut: 

 
NO Berkas Yang Dilampirkan Kategori Penelitian 
1. Proposal Penelitian Semua kategori penelitian 
2. Surat Permohonan Bantuan Penelitian Semua kategori penelitian 
3. Surat Keterangan Dosen Tetap UIN 

Walisongo yang ditandatangani 
pimpinan 

Semua kategori penelitian 

4. Surat Pernyataan yang menyatakan 
bahwa Proposal Penelitian bukan 
merupakan Tesis S2, atau Disertasi S3, 
dan belum pernah dilakukan penelitian  

Semua kategori penelitian 

5. Surat Pernyataan yang menyatakan 
siap mempublikasikan hasil 
penelitiannya pada jurnal nasional / 
jurnal nasional terakreditasi / jurnal 
internasional bereputasi. 

Semua kategori penelitian 

6. Hardcopy / printout profil Google 
Scholar yang menggunakan email 
@walisongo.ac.id. 

Semua kategori penelitian 

7. Hasil Studi Semesteran yang terdapat 
Mata Kuliah Metodologi Penelitian 
atau Sertifikat Pelatihan Metodologi 
Penelitian 

Penelitian Kompetitif 
Kolaboratif Dosen dan 
Mahasiswa 

8. Surat Kesediaan dari Dosen Luar 
Negeri / Universitas 500 Terbaik 
Dunia untuk melakukan penelitian 
kolaboratif dengan diketahui oleh 
Pimpinan masing-masing. 

Penelitian Kompetitif 
Kolaboratif Dosen dan Dosen 
Luar negeri / Universitas 500 
terbaik Dunia 

9. Printout rangking Universitas 500 
Terbaik Dunia (versi Quacquarreli 
Symonds (QS) World University 
Rankings). 

Penelitian Kompetitif 
Kolaboratif Dosen dan Dosen 
Luar negeri / Universitas 500 
terbaik Dunia 

10. Sertifikat Pelatihan Participation 
Action Research / PAR (bagi yang 
memiliki). 

Semua kategori Penelitian 
Kompetitif Participation Action 
Research (PAR) 

 
3. Semua pengusul wajib mengirimkan hardcopy proposal ke LP2M UIN Walisongo 

pada jam kerja (07.30-16.00 WIB) dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Proposal penelitian dijilid sebanyak 4 (empat) bendel; dengan ketentuan 1 
(satu) bendel dengan mencantumkan identitas peneliti, meliputi: Nama 
peneliti (lengkap dengan gelar), NIP/NIM, Pangkat/Golongan (untuk dosen). 
Sedangkan 3 (tiga) bendel hanya memuat substansi dan dijilid dengan cover 
yang hanya memuat judul, tanpa mencantumkan nama peneliti dan lembaga 
(fakultas).  

 

 

http://lp2m-sipp.walisongo.ac.id/
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 Warna Cover Proposal 
1. Proposal penelitian kompetitif individual Dosen 

a) Proposal dijilid dengan sampul muka berbentuk soft cover (non 
plastik) berwarna “hijau” dan berlogo UIN Walisongo untuk Proposal 
yang beridentitas dan warna “putih” untuk proposal yang tanpa 
identitas.  

b) Di sudut kanan atas Cover ditulis jenis penelitian & kode Tema 
Penelitian (Misalnya: Proposal penelitian kompetitif individual 
dosen/D.1, S.2, U.3, E.4, KL.5, L.6). 

2.  Penelitian Kompetitif Kolektif Dosen 
a) Proposal dijilid dengan sampul muka berbentuk soft cover (non 

plastik) berwarna “Coklat” dan berlogo UIN Walisongo untuk 
Proposal yang beridentitas dan warna “putih” untuk proposal yang 
tanpa identitas.  

b) Di sudut kanan atas Cover ditulis jenis penelitian & kode Tema 
Penelitian (Misalnya: Proposal penelitian kompetitif kelompok 
dosen/D.1, S.2, U.3, E.4, KL.5, L.6). 

3.  Penelitian Kompetitif Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa 
a) Proposal dijilid dengan sampul muka berbentuk soft cover (non 

plastik) berwarna “Merah” dan berlogo UIN Walisongo untuk 
Proposal yang beridentitas dan warna “putih” untuk proposal yang 
tanpa identitas.  

b) Di sudut kanan atas Cover ditulis jenis penelitian & kode Tema 
Penelitian (Misalnya: Penelitian Kompetitif Kolaboratif Dosen dan 
Mahasiswa/D.1, S.2, U.3, E.4, KL.5, L.6). 

4.  Penelitian Kompetitif Kolaboratif Dosen dan Dosen Luar Negeri / Dosen 
Universitas 500 Terbaik Dunia 

a) Proposal dijilid dengan sampul muka berbentuk soft cover (non 
plastik) berwarna “Kuning” dan berlogo UIN Walisongo untuk 
Proposal yang beridentitas dan warna “putih” untuk proposal yang 
tanpa identitas.  

b) Di sudut kanan atas Cover ditulis jenis penelitian & kode Tema 
Penelitian (Misalnya: Penelitian Kompetitif Kolaboratif Dosen dan 
Dosen Luar Negeri / Dosen Universitas 500 Terbaik Dunia/D.1, S.2, 
U.3,   E.4, KL.5, L.6). 

5.  Penelitian Kompetitif Participatory Action Research (PAR)  
a) Proposal dijilid dengan sampul muka berbentuk soft cover (non 

plastik) berwarna “biru” dan berlogo UIN Walisongo untuk Proposal 
yang beridentitas dan warna “putih” untuk proposal yang tanpa 
identitas.  

b) Di sudut kanan atas Cover ditulis jenis penelitian & kode Tema 
Penelitian (Misalnya: PAR/D.1, S.2, U.3,   E.4, KL.5, L.6). 

6. Penelitian Kompetitif Participatory Action Research (PAR) untuk 
Penguatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Anak 

a) Proposal dijilid dengan sampul muka berbentuk soft cover (non 
plastik) berwarna “Ping” dan berlogo UIN Walisongo untuk Proposal 
yang beridentitas dan warna “putih” untuk proposal yang tanpa 
identitas.  
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b) Di sudut kanan atas Cover ditulis jenis penelitian & kode Tema 
Penelitian (Misalnya: PAR untuk Penguatan Kesetaraan dan Keadilan 
Gender dan Anak /D.1, S.2, U.3,   E.4, KL.5, L.6). 

7.  Penelitian Grand Research Kolektif 
a) Proposal dijilid dengan sampul muka berbentuk soft cover (non 

plastik) berwarna “biru laut” dan berlogo UIN Walisongo untuk 
Proposal yang beridentitas dan warna “putih” untuk proposal yang 
tanpa identitas.  

b) Di sudut kanan atas Cover ditulis jenis penelitian & kode Tema 
Penelitian (Misalnya: Proposal penelitian Grand Research /D.1, S.2, 
U.3,   E.4, KL.5, L.6). 

F. WAKTU PENGAJUAN, PROSES SELEKSI DAN KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL  

1. Waktu Pengajuan Proposal  
Pendaftaran secara online dan pengiriman hard copy proposal penelitian diajukan ke 
LP2M UIN Walisongo mulai tanggal 27 Januari sampai 13 Maret 2017 pukul 
16.00 WIB. 

2. Proses Seleksi Proposal  
Semua Proposal penelitian yang masuk ke LP2M UIN Walisongo akan diseleksi 
melalui beberapa tahap:  
a) Seleksi administratif  
b) Seleksi substansi (oleh reviewer)  
c) Seminar proposal  

Untuk kepentingan proses ini, LP2M UIN Walisongo membentuk tim seleksi yang 
melibatkan pakar dari eksternal UIN Walisongo. 

3. Kriteria Penilaian Proposal Penelitian  
Sebagai acuan bagi pembuat Proposal dan proposal penelitian, ada empat unsur 
penting yang digunakan LP2M UIN Walisongo dalam menentukan mutu proposal 
penelitian. 

Pertama, signifikansi inti masalah yang diteliti, yang dijabarkan dalam indikator 
sebagai berikut:  
a) Masalah yang diteliti mencerminkan persoalan penting yang dihadapi oleh 

masyarakat dan membutuhkan penyelesaian (solusi) secepatnya.  
b) Rumusan masalah dengan spesifikasi dan ruang lingkupnya mampu menjawab 

atau memberikan jalan keluar atas persoalan mendesak yang dihadapi oleh 
masyarakat.  

c) Menawarkan ide-ide baru (inovatif), baik secara teoritik maupun metodologis, 
dalam memaknai secara kritis perkembangan ilmu-ilmu keislaman.  

d) Memiliki kemampuan untuk pembaruan dan pemajuan pengkajian ilmu-ilmu dan 
kebudayaan Islam.  

e) Masalah yang ingin dijawab bukan merupakan pengulangan masalah yang sudah 
dijawab dalam penelitian lain.  

Kedua, ketepatan penggunaan metodologi, yang dijabarkan dalam indikator sebagai 
berikut:  
a) Metodologi yang dipilih sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan tepat dengan 

kebutuhan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.  
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b) Metodologi dipahami secara benar dan diuraikan secara detail sesuai dengan 
kompleksitas masalah yang diteliti sehingga meyakinkan bahwa masalah 
tersebut akan dapat terpecahkan secara tepat.  

Ketiga, kesahihan teori yang dipakai, yang dijabarkan dalam indikator sebagai 
berikut:  
a) Teori yang digunakan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pemecahan 

masalah yang diteliti, bahkan sangat membantu dalam pengungkapan dan 
penjelasan.  

a) Teori diuraikan secara sahih, dikaitkan dengan masalah, dan ditempatkan secara 
tepat dalam desain penelitian.  

Keempat, fisibilitas dan reliabilitas penelitian, yang dijabarkan dalam indikator 
sebagai berikut:  
a) Proposal menggambarkan hasil penelitian yang memiliki keunggulan untuk 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi masyarakat-bangsa.  
b) Proposal meyakinkan untuk dapat dilaksana-kan secara tepat dan efisien.  

 
G. PELAKSANAAN, JADWAL KEGIATAN, DAN PEMBIAYAAN  

1. Jangka Waktu Pelaksanaan Penelitian  
Jangka waktu pelaksanaan penelitian kompetitif adalah 5 (lima) bulan. Oleh karena 
itu, desain penelitian harus memuat waktu penyelesaian kegiatan penelitian sesuai 
dengan jadwal pelaksanaan, terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Peneliti/Tim 
Penelitian dikeluarkan Rektor. 

2.  Jadwal kegiatan 
Jadwal kegiatan Program Bantuan penelitian LP2M UIN Walisongo sebagai 
berikut: 
 

NO Uraian Kegiatan Waktu Pelaksanaan 
1. Pengumuman Penerimaan Proposal 27 Januari 2017 

2. Registrasi online dan pengiriman hardcopy. 27 Januari s/d 13 Maret 2017 

3. Seleksi Administrasi (desk evaluation) 13 Maret s/d 20 Maret 2017  

4. Pengumuman hasil seleksi administrasi 22 Maret 2017 
5. Seleksi substansi oleh Tim Reviewer 27 Maret s/d  5 April 2017 

6. Pengumuman Nomenees 12 April 2017 
7. Seminar Proposal Program Penelitian Minggu ke 3 April 2017 
8. Pengumuman Penerima Bantuan Penelitian Minggu ke 4 April 2017 
9. Pengumpulan Laporan Hasil Penelitian Minggu ke 4 Juli 2017 
9. Seminar review hasil penelitian Minggu ke 2 Agustus 2017 
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NO Uraian Kegiatan Waktu Pelaksanaan 
10. Penyerahan Laporan Akhir yang telah direview 

(fixed hasil review): * 

1) Laporan Penelitian dengan format buku 
2) File Artikel Jurnal (MS Office) 
3) Laporan Keuangan / SPJ (menunggu 

ketentuan lebih lanjut dari DIKTIS 
Kemenag RI) 

 

Khusus untuk Penelitian Kolaboratif Dosen 
dengan Dosen Luar Negeri / Universitas 500 
Terbaik Dunia dan Penelitian Grand Research 
Kolektif melampirkan bukti submit ke Jurnal 
Terindek Scopus atau Thomson Reuters. 

  * diatur tersendiri pada Panduan Laporan   
     Penelitian  

 

Batas akhir:  

Senin, 4 Septembber 2017 

 

 
2. Pembiayaan  

Semua kegiatan penelitian LP2M ini dibiayai oleh LP2M UIN Walisongo melalui Dana 
DIPA BOPTN LP2M Tahun 2017. Setiap proposal yang dinilai baik dan layak oleh 
LP2M UIN Walisongo atas pertimbangan Tim Seleksi Proposal akan diberikan 
bantuan dana sesuai dengan plafon anggaran yang direncanakan sebagai berikut: 
 

No Jenis Penelitian Jumlah Penelitian 
Jumlah Dana 

Bantuan 
1. Individual 130 judul @ Rp. 15.000.000,- 
2. Kolektif 10 judul @ Rp. 30.000.000,- 
3. Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa 10 judul @ Rp. 20.000.000,- 
4. Kolaboratif Dosen dan Dosen 

Luar Negeri / Universitas 500 
terbaik Dunia 

6 judul @ Rp. 50.000.000,- 

5. Participation Action Research 
(PAR) 

4 judul @ Rp. 42.000.000,- 

6. Participation Action Research 
(PAR) untuk Penguatan 
Kesetaraan dan Keadilan Gender 
dan Anak 

2 judul @ Rp. 40.000.000,- 

7. Penelitian Grand Research 
Kolektif 

1 judul @ Rp. 78.000.000,- 

 
a. Pengusul menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) penelitian sesuai dengan 

ketentuan standart biaya umum (SBU) yang berlaku di UIN Walisongo dengan 
besaran nominal anggaran sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia tersebut. 
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b. Penerima dana bantuan penelitian dapat melaksanakan tahapan penelitian sesuai 
dengan jadwal yang telah disusun di proposal penelitian, setelah ada Surat 
Keputusan Penerima Bantuan Penelitian LP2M UIN Walisongo tahun anggaran 
2017, meski dana bantuan belum cair (prefinance). 

c.   Bantuan dana akan diberikan setelah laporan akhir mendapatkan pengesahan dari 
LP2M UIN Walisongo dan diterima oleh LP2M UIN Walisongo.  
 

H. ATURAN TAMBAHAN 

Untuk penelitian pada tema-tema khusus dengan sub tema “Radikalisme dan 
Deradikalisasi Agama (L.1)” diutamakan untuk penelitian dengan kategori sebagai 
berikut: 
1) Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa: sebanyak 2 judul. 
2) Penelitian Participaroty Action Research (PAR): sebanyak 1 judul. 
 

I. PENUTUP 

Demikian pedoman penelitian LP2M UIN Walisongo Tahun Anggaran 2017 ini disusun 
sebagai acuan program. Pimpinan LP2M UIN Walisongo berwenanag melakukan 
perubahan seperlunya apabila dibutuhkan dan dipandang perlu untuk kelancaran 
program penelitian ini. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan program penelitian 
ini akan diatur kemudian berdasarkan kebijakan pimpinan LP2M UIN Walisongo. 

 
 

Semarang, 25 Januari 2017 
 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang 
 
, 
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Lampiran 1:   

 

Contoh Format Cover Proposal 
 

 

 

 

Judul Penelitian 

 

Diajukan Untuk Memperoleh Dana Bantuan Penelitian 

DIPA BOPTN LP2M UIN WALISONGO TAHUN 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

_________________________________ 

 

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 

TAHUN 2017 

 

*disesuaikan dengan kategori penelitian 

** disesuaikan dengan kode tema  

PENELITIAN KOMPETITIF INDIVIDUAL* 

Kode Tema: L.7 ** 
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Lampiran 2:   

 

Contoh Printout Profil Google Scholar 
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Lampiran 3:   

 

Contoh Printout Profil Universitas 500 Terbaik Dunia 
 

 

 


