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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Pengertian Penelitian  

Universitas Muria Kudus (UMK) tumbuh dan berkembang dalam konteks perubahan, 

yakni globalisasi. Didirikan pada tahun 1980 saat ini berkembang menjadi Perguruan Tinggi 

yang diperhitungkan oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap UMK disebabkan 

banyak indikator  capaian kegiatan Tri Darma, khususnya yang menyentuh kebutuhan 

masyarakat. Disamping itu juga kinerja civitas akademika pada setiap darma mencerminkan 

bhakti dan kontribusinya dalam menyelesaikan masalah masyarakat.  Permasalahan 

masyarakat dalam era dunia yang mengglobal, berubah dengan dinamika yang tinggi seiring 

dengan perubahan manusianya dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu sebagai 

institusi pendidikan tinggi tidak lagi hanya bisa menjadi membangun kebesaran diri sebagai 

menara gading. 

Salah satu respon dan kontribusi institusi pendidikan tinggi, UMK mengembangkan 

darma penelitian seiring dengan visi dan misinya. Untuk mencapai visi UMK melalui darma 

penelitian dibentuk berbagai pusat studi yang didalamnya terdiri dari dosen dan mahasiswa. 

Dosen dan mahasiswa amenggabungkan diri pada pusat studi yang ada untuk 

mengembangkan secara intelektual dan sosial kepakaran yang dimilikinya. Selanjutnya pusat 

studi menjadi arah dan peta jalan bagi kegiatan ilmiah yang mewarnai aktivitas akademis di 

UMK.   

Secara umum penelitian (research) memiliki pengertian sebagai  cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan keguanaan tertentu. Cara ilmiah berarti harus memenuhi 

ciri keilmuan yaitu : rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian 

tersebut harus dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh akal 

manusia. Empiris, bahwa cara yang digunakan  dapat diamati oleh indra manusia sehingga 

orang lain dapat mengamati  dan mengetahui cara yang digunakan. Sistematis, menyangkut 

proses yang dilakukan menggunakan tahapan dan atau langkah tertentu yang logis. 

Hillway (1956), mengartikan penelitian sebagai suatu metode studi yang bersifat hati-

hati dan mendalam dari segala bentuk fakta yang dapat dipercaya atas masalah tertentu guna 

membuat pemecahan masalah tersebut. Winarno Surachmad (2003), mengatakan bahwa 

penelitian adalah kegiatan ilmiah mengumpulkan pengetahuan baru dari sumber-sumber 

primer dengan tujuan pada penemuan prinsip-prinsip umum serta mengadakan ramalan 
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generalisasi diluar sampel yang diselidiki. Sutrisno Hadi (2004), menambahkan pengertian 

penelitian sebagai upaya menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan, dimana usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.  

Disamping pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka lembaga 

penelitian UMK juga mengacu pada pedoman penelitian yang dikeluarkan oleh DP2M, 

Direktorat Pendidikan Tinggi yang menyebutkan maksud dan tujuan pengembangan  

penelitian diperguruan tinggi antara lain sebagai upaya meningkatkan daya saing perguruan 

tinggi; meningkatkan kapasitas pengelolaan, partisipasi dosen dan mendukung dan 

mengembangkan potensi perguruan tinggi untuk mengembangkan wilayah sekitar perguruan 

tinggi tersebut berada. Artinya, UMK merespon dukungan tersebut dengan upaya 

meningkatkan kompetensi dosen dalam penelitian, jumlah dan kualitas untuk menjawab 

kebutuhan masyarakat mengembangkan kompetensi dosen sebagai bagian dari kompetensi 

institusi.   

Apa yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian sejalan dengan Visi UMK menjadi 

Universitas Kebudayaan  (Culture University) yang menghasilkan lulusan cerdas, berbudi 

luhur, berkepribadian luhur, berilmu, berteknologi dan seni.  

 

Sedangkan Misi UMK dirumuskan sebagai berikut : 

      1. Membentuk insan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

      2. Mengembangkan insane yang berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual dan  

          fisik. 

      3. Mengembangkan insan yang professional dengan kemampuan kepemimpinan serta  

          jiwa kewirausahaan untuk mendukung daya saing bangsa.    

 

 Visi dan Misi tersebut telah dituangkan kedalam renstra UMK sebagai pedoman 

menyusun agenda / program / kegiatan penelitian di Lembaga Penelitian UMK. Target 

Capaian  kegiatan Lembaga Penelitian secara berkelanjutan  ditetapkan sebagai berikut : 

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas dosen dan mahasiswa dalam menyusun 

proposal 

2. Peningkatan efisiensi dan relevansi sasaran pemanfaatan dana penelitian 

3. Peningkatan upaya diseminasi dan publikasi hasil penelitian 

4. Optimalisasi jumlah dosen dan mahasiswa meneliti. 
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5. Pengembangan iptek dan penelitian terapan. 

6. Peningkatan kerjasama penelitian dengan stakeholder ( industri, pemerintah dan 

masyarakat luas) berbasis triple heliks dan ABG’s. 

 

Mengacu pada potensi sebagai daerah industri dengan berbagai skala dan jenisnya, serta 

kebutuhan masyarakat dilingkungan kampus UMK  secara luas untuk mengatasi 

permasalahannya maka penelitian UMK difokuskan kepada berbagai permasalahan yang 

dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM ) dan kretek. Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) dalam berbagai macam produk dan jasa  menjadi mata pencaharian  

mayoritas masyarakat di Kabupaten Kudus, Jepara, Pati,Demak, Rembang dan Blora serta 

Grobogan. Selain itu Kabupaten Kudus dikenal sebagai kota kretek.  Kretek,  merupakan 

produk asli kudus, dari  usaha rumahan yang berkembang menjadi industri berskala UMKM 

sampai menjadi industri besar yang mengglobal. Kretek adalah salah satu jenis rokok. 

Kabupaten Kudus dikenal sebagai produsen rokok terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa 

Timur. Oleh karena itu kajian tentang kretek akan menjadi salah satu ikon hasil penelitian dan 

publikasi dosen dan mahasiswa UMK saat ini hingga dimasa yang akan datang. Demikian 

juga bahwa seluruh kajian dan publikasi akan difokuskan pada penciri khusus yaitu UMKM 

dan Kretek dalam arti luas, dari permasalahan di Hulu sampai Hilir. Permasalahan Bahan 

baku, networking, SDM, teknologi, manajemen usaha sampai pada pemasaran dan 

pengembangannya berbasis inovasi dan informasi dan teknologi. 

Sebagai Culture University pada saatnya akan menjadi universitas yang terbuka sebagai 

pusat pembelajaran tentang berbagai hal terkait UMKM dan kretek,  yang terintegrasi dengan 

kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai pencerminan 

kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yang menggunakan pendekatan budaya. Hal ini tidak 

terlepas dengan nilai lokal “gusjigang” sebagai spirit dalam berkehidupan sejak turun 

temurun dan menjadikan masyarakat dan Kabupaten Kudus berkembang seperti sekarang ini. 

Keberadaan UMK sebagai lembaga Pendidikan Tinggi sangat strategis menjadi representasi 

nilai “Ji” yang mendorong masyarakat sebagai pembelajar seumur hidup. Penelitian dan 

kegiatan pendukung dan terkait  dikoordinir oleh Lembaga Penelitian menjadi sangat penting 

dan sinergis dengan kegiatan Darma lainnya.    

Dalam kerangka mewadai aktivitas penelitian dan publikasinya maka Lembaga Penelitian 

membentuk Pusat Studi. Pusat Studi bersifat multi disipliner, dan sesuai dengan peta jalan 

Lembaga Penelitian maupun Visi dan Misi UMK. Pusat Studi  menjadi media pengembangan 
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kepakaran dosen melalui roadmap dosen ( peneliti) dan publikasinya. Pada akhirnya semua 

dosen sebagai peneliti akan mengembangkan kepakaran dan publikasi serta pusat studi secara 

terintegrasi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.   

  

 B. Azas dan Khalayak Sasaran 

 Azas yang disepakati dalam melakukan penelitian adalah : rasional, empiris, 

sistematis dan obyektif. Sedangkan khalayak sasaran adalah dosen, mahasiswa dan mitra 

(stake holder). Dalam kegiatan penelitian khalayak sasaran dibagi menjadi perseorangan, dan 

kelompok. Hal ini bertujuan membiasakan para peneliti, dosen dan mahasiswa tidak berfikir 

egosentris, karena pada dasarnya ilum tidak berdiri sendiri dan tidak dapat memberi solusi 

secara individual. Perspektif keilmuan harus dapat diintegrasikan sebagai solusi yang multi 

dimensi permasalahan yang ada  sehingga konstruksi didesain sebagai solusi komprehensif 

bagi  permasalahan yang ada. Hasil penelitian bukan hanya sebagai hasil temuan atas 

fenomena yang ada tetapi dapat diaplikasikan sebagai solusi masalah masyarakat yang riil dan 

aplikatif. Sebagai dosen harus memiliki paradigm sebagai ilmuan, sekalipun harus memiliki 

kepakaran yang jelas. Dalam prosesnya tidak dianjurkan untuk melakukan penelitian dengan 

motivasi membangun individualism ilmiah. Penelitian individual diberikan ruang dengan 

posisi sama dengan penelitian kelompok.   

C.  Pusat Studi dan  Sifat Penelitian  

Semua penelitian harus mengacu pada roadmap Lembaga Penelitian UMK. Roadmap 

disusun berdasarkan Visi, Misi,  Statuta dan Renstra UMK. Induk dari roadmap  penelitian 

berada pada pusat studi yang terdiri dari :  

1. Pusat Studi UMKM 

2. Pusat Studi Kretek  

3. Pusat Studi Gender 

4. Pusat Studi Pembangunan Daerah 

5. Pusat Studi Lingkungan 

6. Pusat Studi Sains dan Teknologi 

7. Pusat Studi Budaya 

8. Pusat Studi Resolusi Konflik Perdagangan Internasional 

9. Pusat Studi Sentra Haki 
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Masing-masing Pusat Studi memiliki ciri khusus terkait substansi atau kontennya, 

sehingga akan tampak pada pendekatan yang digunakan,  metodologi serta susunan tim 

peneliti. Oleh karena Pusat Studi bersifat multi disiplin maka penelitian yang akan dilakukan 

didorong tidak bersifat mono disiplin. Penelitian mono disiplin  dikelola oleh Fakultas dan 

Program studi sesuai dengan Pusat-Pusat Kajian yang dibentuk.   

Sifat Penelitian  

Penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian internal dan penelitian eksternal. 

Penelitian internal UMK  yaitu penelitian yang pendanaan berasal dari  internal  Anggaran 

Belanja dan Pendapatan Universitas (APBU) Muria Kudus atau penelitian bersama pihak lain 

yang dikelola secara mandiri oleh UMK. Sedangkan penelitian eksternal adalah penelitian 

yang didanai oleh pihak  eksternal UMK yaitu Dirjen DIkti DP2M, langsung atau melalui 

Kopertis wilayah VI Jateng, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Lembaga/ Institusi lain yang 

memerlukan jasa penelitian atau dalam bentuk kerjasama penelitian dan atau kompetisi.    

Penelitian eksternal menggunakan pedoman dari pemberi dana, dan diatur dalam 

pedoman ini dalam hal koordinasi kegiatan dan mekanisme legalitas institusinya. Pedoman 

yang disusun digunakan untuk mengelola dan menyusun mekanisme pelaksanaan penelitian 

yang menggunakan dana internal UMK dan kerjasama maupun kompetisi yang dikelola oleh 

Lembaga Penelitian UMK. 

Penelitian yang menggunakan dana internal UMK dibagi menjadi : 

1. Penelitian Dasar (fundamental) 

Yaitu penelitian yang mengacu pada tujuan ilmu untuk ilmu. 

2. Penelitian Pemula 

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk melatih kecakapan dan budaya meneliti bagi 

dosen dan mahasiswa. Bentuk  yang disarankan antara lain : menyusun data based; 

identifikasi masalah; aplikasi teori pada fenomena yang muncul dilapangan atau 

laboratorium; pustaka dsb. 

3. Penelitian Lanjutan 

Yaitu  penelitian yang bertujuan mencari dan memformulasikan serta memperbaiki 

temuan terdahulu. Mencari solusi (aplikatif) masalah yang ada. 
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a. Penelitian Kerjasama 

Yaitu penelitian yang dilaksanakan atas permintaan dari internal UMK bersama 

mitra terkait dengan kebutuhan bersama; atas permintaan sesuai dengan 

permasalahan yang dimiliki oleh mitra atau stake holder. Dalam hal ini sifat dan 

sasaran khalayak tidak terbatas. Demikian juga tentang persyaratan lainnya sesuai 

dengan kesepakatan dosen/ mahasiswa bersama stake holder. 

 

b. Penelitian Kompetitif. 

Penelitian kompetitif adalah penelitian yang dilakukan melalui proses kompetisi, 

untuk kepentingan tertentu baik oleh UMK maupun yang didanai oleh stakeholder 

atau mitra.  

 

c. Penelitian Institusional 

Penelitian institusional dilaksanakan atas masalah dan kebutuhan yang bersifat 

institusional. Institusional yang dimaksud adalah Universitas Muria Kudus dan 

atau bagian – bagiannya baik fakultas maupun program studi atau UPT 

dilingkungan UMK. Prosesnya dapat mengajukan ide atau tema penelitian kepada 

Lembaga Penelitian dan selanjutnya akan diorganisir oleh Lemlit. 

 

Penelitian dapat dilaksanakan oleh perseorangan dan atau kelompok dengan 

persyaratan akademik, seperti jabatan fungsional akademik untuk  ketua tim/ anggota 

sesuai dengan skim dan jenis penelitian yang diambil. 

 

Dalam hal ini semua bentuk penelitian (perseorangan atau kelompok) khususnya yang 

menggunakan dana internal wajib mengacu  pada pusat studi yang ada. Untuk 

tema dan topik  penelitian dengan dana eksternal, baik dana DP2M Dikti , 

Ristek atau kerjasama semaksimal mungkin disesuaikan dengan pusat studi 

sebagai media membangun kepakaran dosen (peneliti). 
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Publikasi Hasil Penelitian. 

 Pada saatnya, setiap pusat studi akan memiliki media publikasi tersendiri. Sehingga 

Lembaga Penelitian akan memiliki Sembilan publikasi baik jurnal, atau bentuk publikasi 

lainnya. Publikasi bersifat online dan dapat disitasi oleh masyarakat luas secara nasional dan 

global. Kegiatan publikasi saat ini dikoordinir oleh personal yang dididik dan dikembangkan 

secara khusus agar dapat menguasai hal-hal yang terkait pengelolaan jurnal dan publikasi 

lainnya. Jurnal sesuai dengan Pusat Studi yang ada meliputi : UMKM;  Kretek;  Gender; 

Pembangunan Daerah; Kawasan Muria; Sains dan Teknologi; Lingkungan Hidup dan 

Mitigasi Bencana; Resolusi Konflik Perdagangan Internasional;  Sentra Haki. 

Badan Penerbit  

 Banyaknya publikasi berupa buku ajar dan buku teks yang dihasilkan oleh dosen 

mendorong lembaga penelitian untuk memiliki Badan Penerbit. Dalam hal ini badan penerbit 

mengelola proses penerbitan, mulai dari edit draft buku , pengurusan ISBN sampai 

percetakan. Disamping sebagai bagian dari  publikasi diharapkan Badan Penerbit akan 

menjadi unit usaha (bisnis) dari Lembaga Penelitian. 

 Buku yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penelitian terdiri dari buku yang bersifat 

publikasi hasil penelitian, pengembangan ilmu maupun ilmiah populer yang dihasilkan oleh 

Dosen,mahasiswa dan civitas akademi secara umum. Mekanisme pengajuan penerbitan pada 

Badan Penerbit dimuat dalam lampiran pedoman ini. 
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BAB  II 

LANDASAN PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN  PENELITIAN 

 

A. Dasar  Hukum : 

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan, 

dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 

5. Undang-undang  RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

7. Statuta Universitas Muria Kudus; 

8. Peraturan Rektor Nomor  01a/R.UMK/Sek//Kep/E.02.01/I/2012 Tahun 2012 tentang 

Rencana Strategis Universitas Muria Kudus Tahun 2012 – 2016. 

9. Peraturan Rektor Nomor 25/R.UMK/Kep/E.03.01/VII/2013 Tahun 2013 tentang 

Organisasi dan Tata Laksana Universitas Muria Kudus. 

 

B. Visi 

Lembaga Penelitian akan menjadi lembaga yang berpartisipasi dan berkontribusi melalui 

penelitian dan diseminasi hasil – hasilnya bagi  penyelesaian permasalahan masyarakat 

dan menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan pusat (nasional)  berbasis 

pengembangan ipteks dengan berpegang pada nilai-nilai pancasila melalui hasil 

penelitian baik dasar maupun terapan. 

 

C. Misi: 

1. Mengembangkan sumberdaya dosen dan mahasiswa secara optimal untuk melakukan 

penelitian  

2. Mengembangkan  penelitian dasar dan terapan dan hasil-hasilnya 

3. Pengembangan ipteks untuk pengembangan ekonomi lokal (PEL)yang berorientasi 

global. 

4. Menjunjung tinggi azas penelitian, integritas, kejujuran serta entrepreuneurship 

sebagai peneliti.  
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D. Tujuan 

1. Meningkatkan  produktivitas dosen dan mahasiswa dalam  suatu budaya meneliti yang 

sehat dan berdedikasi. 

2. Meningkatkan kemauan dosen dan mahasiswa peneliti untuk merespon secara aktif, 

kreatif dan inovatif perkembangan ipteks. 

3. Meningkatkan perspektif dan  jangkauan wilayah ilmu pengetahuan dan topik 

penelitian  untuk menjawab tuntutan pembangunan. 

4. Meningkatkan kesadaran tentang orisinalitas hasil penelitian yang menghormati hak 

kekayaan  intelektual   

5. Meningkatkan  publikasi serta diseminasi hasil penelitian berbasis IT . 

  

E. Sasaran 

Panduan ini disusun dengan sasaran para peneliti dilingkungan Universitas Muria Kudus 

dan stakeholder (mitra dan pengguna). Dengan memahami panduan ini masing-masing 

pihak yang terlibat dalam  penelitian di UMK atau bersama UMK diharapkan 

menumbuhkan sikap saling menghormati baik secara keilmuan maupun teknis dan 

adminitratif. 

 

F. Strategi 

Strategi yang diterapkan dalam mengembangkan produktivitas, jangkauan dan 

keberpihakan pada masalah masyarakat dan kebutuhan pembangunan maka lembaga 

Penelitian UMK menterapkan strategi sebagai berikut : 

a. Fasilitasi 

b. Pendampingan  

c. Pelatihan 

d. Pembinaan 

e. Pengembangan 

Strategi yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya internal UMK, networking 

dengan perguruan tinggi di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. Jaringan dengan 

lembaga penelitian seperti GIZ  maupun DP2M Dikti sebagai induk perguruan tinggi 

dalam melakukan penelitian. 
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Strategi yang disusun harus mengacu UMK sebagai culture university. UMK akan 

menjadi tempat belaja untuk semua melalui penelitian dan hasil-hasil nya khususnya 

yang berkaitan dengan industri (bisnis) berskala UMKM dan kretek. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan budaya dalam arti luas. 

Srategi yang membudayakan dosen dan mahasiswa untuk meneliti adalah target akhir 

dari segala upaya yang dilakukan lembaga penelitian. 

  

G. Arah dan Fokus 

Penelitian dosen dan mahasiswa di Universitas Muria Kudus diarahkan untuk 

menyelesaikan visi UMK. Fokus pada Sembilan pusat kajian yang ada, dengan penciri 

utama adalah bidang industri dalam skala UMKM dan Kretek. Fokus yang ditetapkan 

pada akhirnya akan bermuara pada penyelesaian permasalahan masyarakat industri 

(bisnis) meliputi sumberdaya manusia pengusaha, produk, teknologi manajemen, sarana 

dan prasarana, pasar dan pemasaran untuk meningkatkan perekonomian para pelaku 

usaha dan berdampak terhadap daya saing masyarakat secara luas serta daya saing 

sebagai bangsa. 

 

Penciri “kretek”, dilatar belakangi Kudus sebagai produsen  dan asal muasal Kretek. 

Kretek adalah bagian dari industri hasil tembakau (IHT) rokok. Salah satu industri yang 

mengglobal, berakar pada budaya, memiliki kompleksitas ilmu dan pengetahuan yang 

dapat diteliti. Bersifat kontroversi, karena masyarakat terbagi menjadi pro dan anti rokok. 

Sehingga peneliti memiliki ruang untuk menjadi penjelas atau memberikan informasi 

berdasarkan hasil penelitian secara valid, factual dan seimbang. Oleh karena itu pada 

saatnya UMK melalui Lembaga Penelitian didorong menjadi lembaga yang 

menghasilkan banyak kajian/penelitian dan publikasi terkait dengan kretek pada skala 

nasional maupun global. 
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BAB  III 

STRUKTUR ORGANISASI  LEMBAGA PENELITIAN 

 

A. Organisasi  

Organisasi Lembaga Penelitian UMK mengacu pada kondisi ideal yang ditetapkan dalam 

Standar Nasional Penelitian, dan indikator akreditasi kelembagaan lembaga yang 

ditetapkan Dirjen Dikti khususnya untuk  DP2M. Disisi lain organisasi harus efisien dan 

fleksibel untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi karena berbagai kebutuhan. 

 

Struktur Organisasi Lembaga Penelitian UMK saat ini terdiri dari :  

1. Seorang Kepala Lembaga 

2. Tenaga Ahli  

3. Tim Review Proposal dan Laporan Hasil Penelitian. 

4. Operator Simlitabmas 

5. Pengelola Jurnal 

6. Administrasi dan Keuangan 

7. Badan Penerbit 

8. Pusat Studi  
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Gambar. 1 

Struktur Organisasi Lembaga Penelitian UMK,  Th.2014. 

 

B. Pembagian Tugas dan Wewenang 

Kepala Lembaga dibantu oleh Tim Ahli dan Reviwer. Hubungan bersifat konsultatif  dan 

Koordinatif.  Operasional pengelolaan lembaga saat ini dibantu oleh 4 orang sebagai 

tenaga operasional simlitabmas, pengelola jurnal, bagian administrasi dan keuangan serta 

pengelola badan penerbit. Dalam bekerja bertanggung jawab kepada  Kepala Lembaga 

Penelitian. Selanjutnya Kepala Lembaga Penelitian bertanggung jawab kepada Wakil 

Rertor Bidang Akademik (WR IV).  Tugas pokok  masing-masing personil tersebut 

adalah : 

1. Kepala Lembaga Penelitian :  

a. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengendalikan kegiatan penelitian dan 

publikasi (penerbitan jurnal dan buku) serta  kegiatan lain yang mendukung dan 

terkait.  

b. Meneruskan informasi dan kebijakan pimpinan UMK yang terkait dengan 

kegiatan penelitian,  kegiatan yang mendukung dan terkait dengan penelitian 
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dan publikasinya sesuai dengan kepentingan para peneliti dan kewenangan Ka 

Lemlit.  

c. Memfasilitasi dan memediasi para dosen (peneliti) dengan pimpinan (lembaga) 

UMK melalui penyediaan dana yang bersumber dan sesuai dengan APB UMK  

untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya menyusun proposal, 

melaksanakan penelitian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dalam 

berbagai bentuk seperti pelatihan, worskshop, seminar, dll. 

d.  Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab kepada pemberi dana ( DP2M, 

Kopertis, Ristek, Pemda dan stake holder lainnya) mewakili UMK untuk 

kegiatan penelitian yang dilakukan secara kelembagaan dan melibatkan 

Lembaga Penelitian UMK. 

e. Melakukan inisiasi, merespon dan mengengembangkan kerjasama dengan 

stakeholder dalam berbagai bentuk kegiatan yang berbasis penelitian dan atau 

publikasi karya ilmiah. 

f. Mengarahkan dan mendorong Dosen (peneliti) untuk mengembangkan 

kepakaran melalui media pusat studi. 

g. Mengembangkan pusat studi yang ada di UMK baik kelembagaan, jejaring 

maupun produktivitas (jumlah dan kualitas) hasil penelitian dan publikasi  dosen 

(peneliti).   

 

2. Operator Simlibtabmas 

Tugas utama Operator Simlitabmas adalah membantu Kepala Lembaga Penelitian 

dalam hal mengelola, mendampingi dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam 

pengajuan proposal, pelaksanaan monitoring,  pelaporan dan publikasi yang 

terhubung pada sistem informasi dan administrasi penelitian ( SIMLITABMAS) di 

Dirjen Dikti, DP2M secara online.  

 

Mengirformasikan, dan mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi dosen 

dan mahasiswa peneliti yang terkait pelaksanaan penelitian yang menggunakan 

dana dari pemerintah melalui Dirjen Dikti, DP2M Kementrian Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia.  
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Meneruskan kepada Dosen dan mahasiswa peneliti informasi terkait dengan 

kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dari DP2M . 

 

3. Pengelola Jurnal 

Pengelola Jurnal sebagai bagian dari publikasi internal UMK atas hasil penelitian 

yang dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa oleh masing-masing pusat studi. 

Saat ini jurnal baru terdiri dari 2 buah yaitu Sain Teknologi dan Sosial Budaya. 

Kedepan akan terdiri dari Sembilan (9) buah  jurnal sesuai dengan pusat studi yang 

ada di UMK. Peneliti di UMK juga didorong untuk mempublikasikan penelitian 

dan karya lainnya kejurnal yang diterbitkan oleh institusi/Perguruan Tinggi lain 

baik bertaraf nasional maupun internasional. 

 

4. Administrasi dan Keuangan  

Seluruh administrasi mendukung operasional dan pekerjaan pelayanan kepada 

dosen dan mahasiswa dalam seluruh proses dan tahapan kegiatan penelitian dan 

publikasinya. Administrasi dilakukan dengan  mengintegrasikan fungsi 

dokumentasi kegiatan dosen dan mahasiswa untuk keperluan penelitian atau 

penugasan yang terkait dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas dosen dan 

mahasiswa peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

Kegiatan pendukung  dan terkait dengan penelitian, meliputi  pengiriman dosen 

pada kegiatan pelatihan untuk peningkatankemampuan dan kapasitas peneliti dan 

penulisan karya ilmiah (jurnal; buku; proceeding dll) baik yang diadakan   oleh 

internal UMK dan atau yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian. Selain itu 

kegiatan yang diadakan oleh Kopertis Wilayah VI Jateng maupun Dirjen Dikti, 

DP2M.  

 

Cakupan pekerjaan mencakup penerbitan surat tugas Lembaga Penelitian, 

pengajuan surat tuga Universitas Muria Kudus, kontrak penelitian, dokumentasi 

semua bukti fisik (proposal dan laporan penelitian). Mencairkan dana penelitian 

eksternal bersama Kepala Lemlit untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan 

kegiatan penunjangnya;  dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban keuangan 

lembaga sesuai peraturan yang ada.  
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5. Pengelola Badan Penerbit. 

Badan Penerbit UMK merupakan lembaga baru yang khusus mengurus penerbitan 

dosen dan mahasiswa yang bersumber dari hasil penelitian dan atau merupakan 

kajian pustaka, hasil ide  atau karya ilmiah lainnya. 

Kedepan diharapkan Badan Penerbit menjadi salah satu unit bisnis di Lembaga 

Penelitian Universitas Muria Kudus, dengan cakupan pekerjaan percetakan, 

pengurusan ISBN dan distribusi buku atau proceeding dosen dan mahasiswa. 

C. Hak dan Kewajiban Dosen 

1. Hak Dosen Dalam Kegiatan Penelitian 

a. Mendapatkan  dana  dan  melakukan  kegiatan penelitian baik dari sumberdana 

internal  maupun eksternal, sesuai dengan peraturan dan persyaratan serta 

mekanisme yang telah ditetapkan. 

b. Mendapat penghargaan dalam bentuk pengakuan beban tugas dalam bentuk satuan 

kredit semester (sks) atau insentif lain sesuai aturan yang berlaku. 

2. Kewajiban Dosen dalam kegiatan penelitian 

Setiap dosen berkewajiban untuk melakukan kegiatan penelitian (sebagai ketua atau 

anggota) minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen 

dan mahasiswa sebagai bagian dari Tri Darma yang tidak terpisahkan satu dengan 

lainnya. Sebagai tugas yang tidak harus dilakukan  secara individu atau berkelompok 

3. Beban Tugas 

Tugas dosen dalam bidang penelitian yang menggunakan dana internal UMK 

disetarakan dengan beban tugas sebagai berikut : 

a. 2  sks  untuk  tiap  judul  penelitian mandiri, untuk penelitian kelompok  

proporsional 60 % ketua dan 40 % anggota. Jumlah anggota akan menentukan 

beban yang ditentukan dari porsi 40 % tersebut.  

b. Publikasi, (Koran , pemateri seminar, jurnal dan buku ) menyesuaikan dengan 

peraturan akademik standar nasional dan atau internasional. 

 

Pelaksanaan penelitian harus mengacu pada penciri UMK yaitu Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) dan Kretek, bersifat multidisipliner dan harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

a. Mendapat persetujuan Dekan atau Ketua Program Pasca Sarjana dalam bentuk 

format pengesahan proposal.  
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b. Menyerahkan proposal kepada Lembaga Penelitian  untuk direview oleh reviewer 

yang ditetapkan oleh UMK dengan Surat Keputusan Rektor. 

c. Mendapat persetujuan Rektor apabila direkomendasikan oleh reviewer. 

d. Mendapatkan surat tugas dari Ka Lemlit dan menandatangani  Surat Perjanjian 

Pelaksanaan Penelitian dan melaksanakan penelitian dengan alokasi dana 70 % dari 

anggaran yang disetujui dan direkomendasikan oleh reviewer. 

e. Mengikuti jadwal  proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh 

Lembaga Penelitian. 

f. Menyerahkan laporan, mempresentasikan laporan hasil penelitian dalam acara 

diseminasi hasil penelitian, melakukan publikasi hasil penelitian dalam berbagai 

bentuk melalui media yang disediakan oleh Lembaga Penelitian UMK atau PT lain 

baik dalam maupun luar negeri.  
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BAB IV 

SUMBER DANA PENELITIAN 

 

 

A.  Dana Universitas 

Dana  universitas  adalah  dana  yang  diberikan  oleh  Universitas  Muria Kudus 

bersifat stimulan dalam rangka mendorong dan mendukung dosen dan mahasiswa untuk 

melakukan kegiatan penelitian. 

Skim  kegiatan penelitian dan dana yang disediakan  sesuai dengan APBU  setiap 

tahun. Ketentuan Warna Sampul untuk Proposal Penelitian yang menggunakan dana Internal 

UMK. 

Tabel 1 

Tabel  Skim Penelitian dan Warna Sampul 

No Jenis  Skim Persyaratan Pengusul (Ketua) Warna Sampul 

1 Dasar (Fundamental) Lektor Kepala / Doctor Oranye 

2 Pemula Memiliki NIDN dan JAFA Putih 

3 Lanjutan Lektor Hjau Muda 

4 Kerjasama - Biru Tua 

5 Kompetitif - Biru Muda 

6 Institusional  - Merah 
  

Semua Skim dilakukan secara perseorangan atau kelompok dan mengacu pada 

delapan (8) Pusat Studi. Untuk Penelitian Kompetitif, topik akan disampaikan sebelum 

Bulan Februari atau Bulan Agustus. Untuk Penelitian Institusional mengacu pada kebutuhan 

Institusi. Usulan Maksimal 2 Proposal, sebagai satu ketua, satu anggota atau keduanya 

anggota. Besar biaya setiap Skim sesuai APBU dan akan disampaikan kepada Fakultas 

(Dekan). Luaran hasil Penelitian sampai dengan publikasi (Artikel/Jurnal/Buku Ajar/teks). 

B. Dana yang bersumber dari  luar UMK 

1. Hibah Penelitian, yang dikordinasikan  melalui KOPERTIS Wilayah VI Jateng 

terdiri dari : 

a. Dosen Pemula 

b. Fundamental  

c. Hibah Bersaing 

d. Hibah Pekerti  

e. Unggulan Perguruan Tinggi 

f. Disertasi Doktor 

2. Penelitian yang langsung dikoordinasikan secara sentral bersifat kompetitif 

nasional oleh DP2M Dirjen Dikti, Depdiknas RI, yaitu : 
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a. Strategi Nasional 

b. MP3 EI 

c. Rapid 

C. Penelitian yang dikoordinir melalui Diknas Prov Jateng, yaitu : 

a. Penelitian Dosen Muda 

b. Penelitian Terapan 

 

D. Penelitian yang dikoordinir oleh Kementrian Ristek, yaitu : 

a. Haki 

b. Insentif  Inovasi Nasional (SINAS). 

 

E. Penelitian yang dikoordinasikan oleh LIPI : IPTEKDA   

  

F. Penelitian yang Kerjasama dengan institusi lain, yaitu penelitian yang dilakukan 

atas kebutuhan bersama, atau kebutuhan pengguna dan sumber biaya dapat berasal 

dari pengguna atau sharing.  

 

C. Mekanisme dan Proses Penelitian 

Pengajuan proposal, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian yang bersumber dari 

dana eksternal, lembaga penelitian berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator. Disamping 

itu Lembaga Penelitian memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi 

internal. Selebihnya semua mengacu pada peraturan yang ada di DP2M, Dirjen Dikti, 

Depdiknas RI, atau lembaga masing-masing secara spesifik dan dapat diakses secara on 

line. 

. Lembaga Penelitian dilibatkan sebagai koordinator dan pengendali. Pengendali 

administrative ( online) yaitu operator sislitabmas. Koordinator bertugas dan 

bertanggung jawab mendorong dosen untuk dapat menyelesaikan tugasnya, 

menghimpun dan menyimpan dokumen proposal, pelaporan dan publikasi serta 

perjanjian dan laporan keuangan dosen ( peneliti) , alat dan poster yang bersifat hard 

copy. Keterlibatan dan tanggung jawab Ka Lemlit adalah memberi pernyataan secara 

tertulis bahwa seluruh dokumen proposal dan hasil penelitian sudah diterima oleh 

Lembaga Penelitian.  



19 
 

 

Selanjutnya pernyataan ini menjadi acuan untuk pencairan dana. Sebaliknya, sesuai 

dengan peraturan dan pedonam yang terintegrasi dalam perjanjian antara ka lemlit dengan 

pemberi dana (Dikti, Ristek, dll) apabila terdapat dosen yang tidak mengirim (up load)  soft 

file sesuai aturan akan menjadi pertimbangan penilaian proposal pada periode berikutnya. 

Proses Online, terdiri dari upload proposal, laporan kemajuan dan pelaporan hasil 

penelitian. 

 

 
 

Gambar. 2 

Proses ajuan usul penelitian  menggunakan dana eksternal dengan cara online. 

 

Keterangan :  

a. Dosen mengunggah (upload) proposal sesuai dengan skim yang dipilih, jadwal dan 

persyaratan serta format. 

b. Operator PT membantu untuk membuat user name/address. 

c. Pemberitahuan disampaikan kepada peneliti terpilih disertai undangan untuk 

mempresentasikan proposalnya, sebagai bagian dari proses penilaian (review). 

Lembaga Penelitian menerbitkan surat tugas dan fasilitasi sesuai dengan macam 

kebutuhan (akomodasi, transport) yang tidak ditanggung oleh pemberi dana.  

d. Setelah melewati tahapan tersebut bagi proposal yang dinyatakan lolos akan 

diumumkan secara terbuka(online) kepada peneliti  Perguruan Tinggi melalui 

SIMLITABMAS.  

e. Kotrak Penelitian dilakukan dengan Ketua Lembaga Penelitian, dan selanjutnya 

Lembaga Penelitian menyiapkan kontrak/perjanjian dengan  peneliti. 

f. Pencairan dana dilakukan melalui transfer kepada rekening Lembaga, selanjutnya 

diteruskan kepada Peneliti sebesar 70% dari dana yang disetujui oleh pemberi dana. 

g. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan target waktu, jadwal dan mencatat 
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proses tahapan penelitian dalam suatu logbook penelitian.  

Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi penelitian sesuai dengan dana yang 

dialokasikan yaitu 70%, dengan penyelesaian pekerjaan penelitian 70 %. Mekanismenya 

digambarkan dalam skema sebagai berikut : 

 

 
Gambar. 3 

Proses Monetoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Eksternal 

dengan Anggaran 70% secara umum. 

 

Keterangan :  

a. Dosen mengunggah kemajuan penelitian sebesar 70% anggaran, dilengkapi dengan 

logbook , anggaran 70 %  serta laporan keuangan sesuai dengan penggunaannya. 

b. Pemberi dana (Dikti,DP2M) menjadwalkan kegiatan Monev yang selanjutnya 

disebut menev eksternal. Lembaga Penelitian merancang kegiatan monev internal 

sesuai dengan peraturan yang ada. 

c. Tahap selanjutnya pencairan dana sebesar 30% untuk penyelesaian penelitian 

melalui rekening Lembaga, dan diteruskan kepada peneliti. 
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Gambar 4 

Proses Pengiriman Laporan Akhir Penelitian 

 

 

Keterangan : 

 

a. Dosen mengunggah laporan hasil penelitian dengan dana 100%  disertai 

kelengkpannya 

sesuai dengan capaian target dan luaran yang dijanjikan. 

b. Kelengkapan laporan yang disampaikan kepada Kopertis atau Dikti termasuk 

pernyataan telah menyerahkan hasil penelitian dan kelengkapannya dan berita acara 

yang ditandatangani oleh Ka Lemlit,  bermeterei. 

c. Laporan dalam bentuk hard  dan soft copy diserahkan kepada Lembaga Penelitian 

untuk didokumentasikan.  

d. Lembaga Penelitian mengadakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dan atau 

seminar hasil penelitian. 

e. Peneliti mengunggah hasil kegiatan diseminasi dan seminar hasil penelitian. 
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BAB V 

PENGELOLAAN PENELITIAN 

 

A. Standar Nasional Penelitian 

Secara umum pengelolaan penelitian harus mengacu pada standar Nasional Penelitian 

yang ditetapkan dalam Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi,  terdiri dari delapan (8) standar, sebagai berikut : 

1. Standar Isi 

2. Standar Proses 

3. Standar Hasil 

4. Standar Penilaian 

5. Standar Peneliti 

6. Standar Sarana Prasarana 

7. Standar Pengelolaan  

8. Standar Pendanaan 

 

B. Indikator setiap standar adalah sebagai berikut ( Harno, 2014) : 

1. Standar Isi,indikator nya sebagai berikut :  

a. Kedalaman 

b. Keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian 

c. Pengembangan ipteks 

 

2. Standar Proses, indikatornya : 

a. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

b. Standar mutu 

c. Keselamatan kerja; kesehatan; kenyamanan; keamanan peneliti; masyarakat 

dan lingkungan 

 

3. Standar Hasil, indikatornya : 

a. Penyelesaian masalah di masyarakat 

b. Pemanfaatan teknologi tepat guna 

c. Bahan pengembangan iptek 

d. Bahan pengayaan sumber belajar 
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4. Standar Penilaian 

a. Memenuhi prinsip edukatif ; obyektif; akuntabel dan transparan 

b. Memperhatikan kesesuaian dengan standar  hasil, isi dan proses penelitian 

c. Tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap; pengetahuan dan 

ketrampilan; teratasinya masalah, terciptanya produk.   

5. Standar Peneliti, indikator : 

Menguasai metode penerapan keilmuan yang sesuai bidang keahlian, jenis 

kegiatan, tingkat kerumitan; dan tingkat kedalaman sasaran.   

 

6. Standar Sarana Prasarana, indikator : 

Fasilitas yang dimanfaatkan untuk penelitian yang memenuhi standar  mutu;   

keselamatan  stan kerja; kesehatan; kenyamanan dan keamanan pelaksana, 

masyarakat dan lingkungannya. 

7. Standar Pengelolaan,  indikator yang digunakan antara lain bahwa lembaga 

pengelola harus melaksanakan fungsi perencanaan; pelaksanaan; pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian. 

  

8. Standar Pendanaan, indikator : 

Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana baik untuk kegiatan penelitian 

maupun menejemen lembaga penelitian.        

  

C. Mekanisme Pengelolaan  Penelitian Internal UMK 

Pengelolaan penelitian oleh lembaga penelitian UMK terkait dengan sumber terdiri dari 

skim  penelitian dana internal; penelitian  dana eksternal; penelitian kerjasama.  

 

Secara Umum alur usulan penelitian sampai pelaporan dapat dilihat dalam mekanisme  

dibawah  ini : 
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Gambar 5 

Mekanisme Pengelolaan Penelitian Pada Lembaga Penelitian UMK 

 

Keterangan : 

a. Proposal yang dikirim oleh fakultas ke  Lembaga Penelitian selanjutnya dikirimkepada 

reviewer. 

b. Reviewer akan mengkaji dan memberikan skor penilaian, untuk merekomendasikan 

kepada ka Lemlit apakah Proposal diterima, diterima dengan catatan / revisi dan atau 

ditolak. 

c.  Reviewer mengembalikan proposal yang telah direviewe dan direkomendasi kepada 

Ka Lemlit. Selanjutnya Ka Lemlit memberikan pengesahan proposal, atau 

mengembalikan proposal untuk direvisi, atau pemberitahuan bahwa proposal di tolak 

melalui Fakultas. 

d. Proposal yang lolos atau telah direvisi dikirim kepada Rektor untuk mendapatkan 

pengesahan. 

e. Proposal selanjutnya diteruskan kepada bagian administrasi Universitas Muria Kudus 

untuk didanai. Secara bersamaan Lemlit mempersiapkan surat tugas dan perjanjian 
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(kontrak) penelitian kepada Dosen (peneliti). Kontrak berisi tentang alokasi dana 

penelitian yang disetujui, batas akhir kegiatan penelitian, jadwal monitoring dan 

evaluasi (tentative) serta luaran sebagai janji yang akan dipenuhi oleh dosen (peneliti).   

f. Pencairan dana sebesar 70% untuk tahap I dan 30 % untuk tahap II. Dosen (peneliti) 

melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal baik untuk dana 70% dan dana 30%. 

g. Pelaporan akhir dilengkapi dengan artikel, atau buku sesuai dengan janji (luaran) dan 

memproses publikasi baik pada media yang tersedia di internal atau eksternal UMK 

nasional maupun internasional. 

h. Standar minimal proposal, laporan penelitian  serta publikasi mengacu pada 

sistimatika Dikti.  Untuk mekanisme dan besaran dana mengacu pada peraturan 

internal UMK. 

 

Pengajuan Proposal 

Usulan penelitian ( proposal) diajukan kepada Ka Lembaga Penelitian  UMK. Masa 

pengajuan proposal penelitian dibagi menjadi dua (2) yaitu pada bulan Agustus untuk 

semester Gasal dan bulan Februari untuk semester Genap. Proposal disusun dengan 

menggunakan acuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian UMK. 

 

Jadwal  dan mekanisme Ajuan Proposal Dana Internal UMK 

Jadwal pengajuan proposal pada bulan agustus dan Februari. Pengajuan proposal ke 

Lembaga Penelitian sampai pelaksanaan penelitian dan pelaporan disusun dalam table 

sebagai berikut : 
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Tabel 2 

Jadwal  Pengajuan usul penelitian Menggunakan Dana Internal UMK 

No Kegiatan Agustus Sept Okt Nop Des Jan 

Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

1 Pengumuman       

2 Batas Akhir Ajuan       

3 Review Prop       

4 Hasil Review       

5 Pengumuman Hasil 

Seleksi Prop  

      

6 Penugasan 

Penelitian 

      

7 Laporan Akhir dan  

Draft Artikel 

Publikasi 

      

8 Review Artikel       

9 Penerbitan /Upload 

Artikel pada Jurnal 

      

 

 Proposal yang diajukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  

a. Proposal telah mendapat persetujuan Dekan dan Ketua Pusat Studi  yang 

dinyatakan dengan tanda tangan dan  cap pada lembar pengesahan. 

b. Pengajuan  proposal  sesuai  jadwal  yang  telah ditetapkan. 

c. Proposal harus mengikuti format yang sudah ditetapkan dalam buku pedoman 

Lembaga Penelitian  

d. Proposal  dalam  bentuk  soft-copy  di upload melalui  alamat 

(http://lemlit.umk.ac.id). 

e. Username dan password peneliti   sesuai dengan password yang digunakan 

untuk portal akademik UMK. 

f. Jika Proposal Penelitian yang diajukan dinyatakan lolos, maka peneliti wajib 

menyerahkan  hard-copy proposal ke Lembaga Penelitian sebanyak  dua (2) 

eksemplar.   

http://lemlit.umk.ac.id/
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Format Usulan Proposal Penelitian Internal UMK 

Sampul Muka 

 Pada sampul muka dicantumkan/dituliskan: 

-   Proposal Penelitian dan sudut kanan atas dituliskan jenis (skim) penelitian. 

-   Logo Universitas Muria Kudus  

-   Judul kegiatan 

-   Nama seluruh tim pengusul lengkap dengan gelar (Ketua dan Anggota) 

-   Fakultas/Program Studi / Pusat Studi 

-   Tahun 

-   Tulisan pada sampul muka menggunakan font Times New Roman 

-   Warna sampul menyesuaikan dengan ketentuan warna sampul sesuai 

dengan skim penelitian. 

 

Halaman Pengesahan 

Setiap usul penelitian harus  berisi: 

a. Diberi judul (di bagian tengah atas): HALAMAN PENGESAHAN 

b.   Memuat berturut-turut: 

-   Judul Penelitian  

- Bidang Penelitian (Pusat Studi) 

- Masalah Penelitian 

- Tujuan Penelitian 

- Luaran yang akan dihasilkan 

- Identitas Ketua Tim, meliputi: Nama (lengkap dengan gelar), NIS/NIP, 

NIDN, Pangkat/Golongan, Jabatan fungsional, Fakultas/Progdi Alamat 

rumah, Telepon/Faks, email. 

-   Usulan Biaya 

-   Ditandatangani oleh Ketua Tim dan disetujui (tandatangan dan cap) oleh 

Dekan dan Ketua  Pusat Studi. 

-   Desetujui Ketua Lembaga Penelitian dan  Rektor 
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D. Sistimatika Proposal Penelitian Internal UMK 

Secara umum Proposal disusun sebagai berikut : 

Sampul Muka  

Sampul Dalam  

Halaman Pengesahan  

Abstrak 

A. Judul 

B. Pendahuluan 

C. Perumusan masalah 

D. Tujuan penelitian 

E. Luaran  penelitian 

F. Tinjauan Pustaka 

G. Metode Penelitian 

H. Jadwal Penelitian 

I. Perincian Anggaran Penelitian 

J. Daftar Pustaka 

K. Lampiran  

 

Sistimatika  Laporan  Penelitian 

Secara umum sistimatika usulan penelitian disusun sebagai berikut : 

Sampul Muka  

Sampul Dalam  

Halaman Pengesahan  

Abstrak 

Judul 

    Bab I : PENDAHULUAN  

a.   Latar Belakang 

b.   Perumusan Masalah 

c.   Tujuan Penelitian 

d.   Manfaat Penelitian 

e.   Target Luaran. 

   

  Bab II : TINJAUAN PUSTAKA  

a. Teori / konsep 

b. Penelitian terdahulu 

c. Kerangka Pikir 

d. Hipotesis jika ada 
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  Bab. III.   METODE PENELITIAN 

a. Jenis Penelitian 

b. Pendekatan yang digunakan 

c. Desain penelitian 

d. Teknik Sampling 

e. Instrumen yang digunakan  

f. Metode pengumpulan data 

g. Metode pengolahan data 

h. Model Pengujian Data 

i. Metode Analisis data 

 

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Penyajian Data 

b. Analisis / Pembahasan 

c. Hasil Penelitian 

    

Bab V :KESIMPULAN   DAN REKOMENDASI 

a. Kesimpulan 

b. Rekomendasi 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

a. Curriculum Vitae Peneliti 

b. Kuesioner 

c. Penggunaan Anggaran 
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Susunan Tim Peneliti (Tergantung Sifat Penelitian, Perseorangan atau 

Kelompok): 
1. Ketua Pelaksana: 

a. Nama Lengkap : 

b. NIP/NIS  : 

c. NIDN   : 

d. Jabatan/Golongan : 

e. Fakultas/Jurusan : 

f. Program Studi  : 

g. Alamat rumah  : 

h. No Telp/email             : 

 

2. Anggota Pelaksana  (1) dst 

3.   Teknisi/laboran  : ………….. orang 

              4.    Mahasiswa               : ………….. orang 

5.    Jangka Waktu Pelaksanaan: 

6.    Anggaran Biaya                : 

  a. APB UMK : Rp. ………… 

  b. Sumber lain : Rp. …………. 

 

 

 

         Kudus, 

Mengetahui:   Ka Pusat Studi           Ketua Pelaksana 

Dekan 

 

 

 

…………………..   .........................   ……………………. 

                                                             

Menyetujui: 

 

 

Rektor,                   Ketua Lemlit  

 

 

……………………………     .................................. 
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PROPOSAL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN 

 

PUSAT STUDI : --------------------- 

(ex. Sains dan Teknologi) 

 

OLEH: 

Ketua  : --------------- 

Anggota  : --------------- 

 

Dibiayai oleh anggaran Penerimaan dan Belanja 

Universitas Muria Kudus Th. Anggaran ----------- 

(2014-2017) 

 

 

FAKULTAS ------- 

UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

2015 

SKIM PENELITIAN 
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E. Proposal yang menggunakan dana eksternal ( Dikti, DP2M, Ristek, Lipi dll) 

bersifat on line, yang melibatkan Lembaga Penelitian  : 

 

Untuk usulan penelitian yang menggunakan dana eksternal UMK maka baik 

sistimatika, format dan jadwal   mengacu  pedoman yang ditentukan oleh masing-masing 

institusi. Lembaga Penelitian dilibatkan sebagai koordinator dan pengendali. Pengendali 

administrative (online) yaitu operator sislitabmas. Koordinator bertugas dan 

bertanggung jawab mendorong dosen untuk dapat menyelesaikan tugasnya, 
menghimpun dan menyimpan dokumen proposal, pelaporan dan publikasi serta 

perjanjian dan laporan keuangan dosen ( peneliti) , alat dan poster yang bersifat 

hard copy. Keterlibatan dan tanggung jawab Ka Lemlit adalah memberi pernyataan 

secara tertulis bahwa seluruh dokumen proposal dan hasil penelitian sudah 

diterima oleh Lembaga Penelitian. Selanjutnya pernyataan ini menjadi acuan untuk 

pencairan dana. Sebaliknya, sesuai dengan peraturan dan pedonam yang terintegrasi 

dalam perjanjian antara ka lemlit dengan pemberi dana (Dikti, Ristek, dll) apabila 

terdapat dosen yang tidak mengirim (up load)  soft file sesuai aturan akan menjadi 

pertimbangan penilaian proposal pada periode berikutnya. 
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Bab V 

P E N U T U P 

 

Demikian Pedoman Penelitian ini disusun oleh Lembaga Penelitian sebagai pedoman 

umum dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan publikasinya, baik menggunakan 

dana internal maupun dana eksternal Universitas Muria Kudus. 

 

Pedoman ini disusun dalam masa transisi kebijakan nasional menyangkut 

kelembagaan Penelitian Dikti, DP2M. Diharapkan perubahan tersebut tidak merubah 

sistem dan mekanisme ajuan penelitian eksternal. Secara internal kelembagaan 

Lembaga Penelitian juga berada pada transisi mekanisme dan kelembagaan Lemlit 

UMK dengan mengarahkan roadmap penelitian pada penciri utama Lembaga UMK 

yaitu UMKM dan Kretek serta penguatan kelembagaan Pusat Studi sebagai media 

pengembagan kepakaran dosen dan mahasiswa dalam  kegiatan penelitian dan 

publikasi. Pengembangan Pusat Studi diarahkan untuk efektifitas dan efisiensi 

pencapaian Visi dan Misi UMK, dengan memperhatikan rencana strategis (renstra) 

UMK tahun 2012-2016.   

 

 

Pedoman ini akan mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan 

perubahan yang berdampak signifikan secara adminirtasi maupun substansi. 

 

Terimakasih. 
 

 


