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A. Pendahuluan

Penelitian yang dilaksanakan harus berdasarkan :

Visi Misi UNISNU Jepara dan PRN 2020 - 2024

Prioritas riset nasional (PRN) tahun 2020-2024 dengan tema

Memperkuat Peran dan Kepentingan Indonesia di Tingkat Regional 

dan Global yang berfokus pada : 1) Pangan, 2) Energi, 3) Kesehatan, 

4) Trasportasi, 5) Rekayasa Keteknik, 6) Hankam, 7) Maritim, 8) 

Soshum Senibud Pendidikan, 9) Multidisiplin dan lintas Sektor

Mahasiswa dipandang sebagai tokoh intelektual penuh kreativitas

dan inovasi yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang potensial berdaya guna dan

bermanfaat dalam aplikasi kehidupan bermasyarakat

Penelitian Kolaborasi Mahasiswa dan Dosen

(Penelitian KMD) TA 2020/2021



B.  Maksud dan Tujuan

1.  Maksud

a. Menjadi salah satu sarana melatih dan mendorong

mahasiswa untuk melakukan penelitian; 

b. Mahasiswa bersama dosen mampu menganalisis

permasalahan yang akan di teliti sesuai dengan bidang ilmu

yang dimiliki;

c. Mahasiswa bersama dosen mampu menguraikan atau

mendeskripsikan permasalahan yang akan di teliti sesuai

dengan bidang ilmu yang dimiliki;

d. Mahasiswa bersama dosen mampu menghasilkan hasil

penelitian atas permasalahan yang diteliti sesuai dengan

bidang ilmu yang dimiliki;

e. Mahasiswa bersama dosen mampu mempublikasikan hasil

penelitiannya yang telah dilaksanakan.



2.  Tujuan

a. Menumbuhkan minat dan kemampuan meneliti mahasiswa

bersama dosen sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki;

b. Melatih mahasiswa untuk melakukan penelitian bersama 

dosen sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki;

c. Mendorong mahasiswa untuk gemar melakukan penelitian 

bersama dosen sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki;

d. Menghasilkan hasil penelitian yang dapat bermanfaat 

sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki;

e. Membuat produk dari hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan;

f. Meningkatkan publikasi hasil penelitian mahasiswa dan

dosen



Luaran Wajib

C. Luaran

1. Laporan akhir;

2. Artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional berISSN. 

3. Catatan harian/logbook

Luaran Tambahan
1. Artikel tambahan;

2. Buku hasil penelitian;

3. Aplikasi;

4. HAKI;



D. Ketentuan Umum Hibah

1. Proposal yang diusulkan pada program penelitian kolaborasi

mahasiswa dan dosen WAJIB untuk diusulkan pada PKM-R 

(Program kreativitas mahasiswa riset);

2. Pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh mahasiswa

UNISNU Jepara secara kelompok dengan melibatkan dosen

UNISNU Sebagai pendamping program dengan mengikuti

format penulisan proposal penelitian sesuai dengan ketentuan

yang telah ada;

3. Penelitian kolaborasi mahasiswa dan Dosen UNISNU Jepara

dilaksanakan secara kelompok dengan minimal 3 (tiga) 

maksimal 5 (lima) orang;

4. Nama semua pengusul (Ketua dan anggota) ditulis lengkap

dan tidak boleh disingkat;

5. Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti



D. Ketentuan Umum Hibah

6. Mahasiswa pengusul dapat berasal berbagai program studi

yang berbeda atau dari satu program studi yang sama;

7. Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari

angkatan yang berbeda;

8. Dosen pendamping 1 (satu) orang yang berasal dari prodi

yang sama dengan ketua peneliti;

9. Dosen pendamping maksimal membimbing 5 pengajuan

program penelitian;

10.Setiap proposal penelitian yang diajukan harus diketahui oleh

Dosen Pendamping, Ka.Prodi, pimpinan unit kerja (Dekan

Fakultas/Direktur Pasca);

11.LPPM Unisnu Jepara menerima, mencatat, dan mengarsipkan

setiap berkas proposal untuk selanjutnya didistribusikan

kepada desk evaluator/reviewer;



D. Ketentuan Umum Hibah

12.Setiap kelompok pengusul menerima dana hibah penelitian

kolaborasi Mahasiswa dan Dosen Unisnu Jepara sebesar

Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah). Dengan rincian Rp. 1.500.000,- untuk tim

mahasiswa sebagai dana stimulus melaksanakan

penelitian dan Rp. 250.000 untuk dosen pendamping.



E. Kriteria Pengusul



E. Kriteria Pengusul



F. Mekanisme Penelitian, Seleksi, dan Penandatangan Kontrak



F. Mekanisme Penelitian, Seleksi, dan Penandatangan Kontrak



F. Mekanisme Penelitian, Seleksi, dan Penandatangan Kontrak



F. Mekanisme Penelitian, Seleksi, dan Penandatangan Kontrak



G.  Gambaran Program Penelitian

1. Mahasiswa membentuk tim pengusul;

2. Mahasiswa menentukan dosen pendamping;

3. Kelompok pengusul menyusun proposal penelitian

kolaborasi mahasiswa dan dosen

4. Dosen Pendamping, Ka.Prodi, dan Dekan Fakultas/Direktur

Pasca menandatangani dan mengesahkan proposal;

5. Ketua pengusul mengunggah berkas proposal penelitian ke

LPPM Unisnu Jepara melalui link

http://bit.ly/usulanpenelitianmahasiswa-dosen

6. LPPM Unisnu Jepara menerima dan memeriksa

kelengkapan berkas proposal penelitian yang masuk, 

kemudian mencatatnya dalam buku agenda LPPM Unisnu

Jepara;

7. Tim LPPM Unisnu Jepara melakukan seleksi administrasi;

8. Tim Reviewer Internal melakukan penilaian proposal;

9. LPPM mengumumkan proposal yang didanai;



G.  Gambaran Program Penelitian

10.Ketua pengusul mengunggah berkas proposal penelitian

yang sudah direvisi kepada LPPM Unisnu Jepara sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan. Pengumpulan berkas

melewati jadwal maka otomatis gugur;

11.Kelompok mahasiswa dan dosen pendamping yang sudah

dinyatakan sebagai pelaksana hibah penelitian kolaborasi

mahasiswa dan dosen yang telah memenuhi kewajiban revisi

akan melakukan penandatanganan kontrak perjanjian

penelitian serta menerima insentif sesuai dengan ketentuan. 

(Tim pelaksana penelitian mendapatkan SK Rektor, untuk

mahasiswa juga mendapatkan sertifikat sedangkan dosen

juga mendapatkan SK Dosen Pendamping kegiatan

mahasiswa);

12.Pengumpulan laporan kemajuan;

13.Pengumpulan berkas laporan akhir;

14.Seminar laporan akhir



H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian



H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian



H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian



I. Sistematika Usulan Proposal Penelitian

II. Sistematika Laporan Kemajuan

III. Sistematika Laporan Akhir

IV. Draft Artikel Penelitian

V. Dokumen Laporan Akhir

VI. Lampiran-Lampiran

Sesuaikan dengan

Buku Panduan



Terima Kasih


