KETENTUAN TEKNIS
PENULISAN LAPORAN ANTARA BANTUAN BIAYA PENELITIAN TAHUN
ANGGARAN 2018
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN) LP2M UIN SYARIF
HIDAYATULLAH JAKARTA

1. Laporan yang dikumpulkan untuk perncairan termin kedua berupa:
a. Laporan antara berbentuk narasi
b. Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan sebesar 60%
c. Salinan (photocopy) bukti bimbingan (logbook)
2. Bentuk laporan yang dikumpulkan adalah hardcopy sebanyak 1 (satu eksemplar)
3. Kertas yang digunakan HVS A4 (21,5 x 29,7 cm) dengan berat minimum 70 gram
4. Batasan kertas/tulisan mengikuti ketentuan:
a. Top margin: 4
b. Left margin: 4
c. Right margin: 3
d. Bottom margin: 3
5. Jenis dan ukuran huruf
a. Font type: Times New Roman atau Arial
b. Font size: 12 point (untuk Times New Roman) atau 11 point (untuk Arial)
6. Spasi (line spacing):
a. Isi laporan: 1,5 lines
b. Abstrak: 1 line
7. Warna Tulisan: Tulisan pada sampul dan bagian isi berwarna hitam
8. Logo: Logo UIN dalam ukuran yang proporsional dan diletakkan di tengah, di antara judul
laporan dan nama peneliti.
9. Komponen Isi laporan antara:
BAGIAN
A

B

ISI
Pendahuluan

Landasan Teori dan Kajian
Literature

DESKRIPSI
Pendahuluan berisikan uraian tentang latar
belakang yang memuat masalah penelitian dan
alasan logis-rasional mengapa suatu masalah
tersebut perlu diteliti atau dicari jawabannya
melalui penelitian, juga berisi apa signifikansi
masalah tersebut bagi perkembangan ilmu
pengetahuan dan bagi kehidupan sehari-hari. Pada
bagian ini, diuraikan juga masalah, tujuan dan
manfaat penelitiannya.
Pada bagian ini diuraikan tentang landasan teori dan
kajian literatur yang sudah dikumpulkan oleh
peneliti. Bagian ini akan terus dilengkapi sejalan
dengan berlangsungnya penelitian sampai dengan
pengumpulan laporan akhir.

C

Metodelogi Penelitian

D

Progress, Hasil yang Sudah
Diperoleh dan Hambatan
dalam Penelitian
Penutup

E

Metode penelitian berisikan uraian tentang
metode, waktu dan tempat, populasi dan sampel,
teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Peneliti menuliskan progress penelitian, hasil yang
sudah diperoleh dan hambatan dalam penelitian
Peneliti menuliskan langkah selanjutnya yang akan
dilakukan untuk menyelesaikan penelitian

Daftar Pustaka
Lampiran
Catatan: Format ini adalah standar minimum yang harus dibuat. Para peneliti boleh
menambahkan, jika ada pembahasan atau bagian yang perlu dimasukan untuk melengkapi
laporan antara.
10. Komponen Laporan Penggunaan Pembiayaan Penelitian untuk Laporan Antara Penelitian
a. Laporan berisikan uraian penggunaan anggaran sebesar 60% dari dana bantuan penelitian
yang diterima
b. Anggaran tidak mencantumkan honorarium peneliti, karena penelitian termasuk bagian dari
pelaksanaan fungsi dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
c. Komponen laporan antara pembiayaan bantuan penelitian ini dapat mencakup biaya hal-hal
sebagai berikut:
1) Persiapan penelitian
• Penyempurnaan proposal, yang mencakup pembiayaan pertemuan dalam rangka
diskusi dengan tim sejawat atau pakar;
• Presentasi proposal mencakup transportasi, akomodasi dan narasumber;
• Biaya persiapan penelitian seperti rapat penyusunan instrument, try out instrument
dan lain sebagainya.
2) Pelaksanaan
• Pengumpulan data melalui penyebaran instrument, observasi dan wawancara
meliputi belanja bahan, biaya akomodasi, transportasi, honorarium pengumpul data
dan lain-lain.
• Pengumpulan data dan validasi data melalui Focus Group Discussion (FGD)
mencakup belanja bahan, akomodasi, transportasi dan lain-lain.
• Analisa data melalui teknik Delphi, aplikasi analisis data statistic melalui: SPSS
(Statistical Product and Service Solutions), MOS (Model Output Statistics) dan SEM
(Structural Equation Modelling) mencakup belanja bahan, transportasi dan
honorarium pengolah data.
d. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan serta pembelanjaan lainnya
disesuaikan dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian.
11. Buku Logbook diisi sesuai dengan progress penelitian (kosongkan tanda tangan narasumber).
Penandatangan bukti bimbingan dengan narasumber akan dilakukan secara kolektif. Tim
Puslitpen akan menyerahkan logbook yang peneliti sudah isi kepada narasumber yang sudah
ditentukan, yang kemudian akan membaca dan mengesahkannya.
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