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KATA PENGANTAR 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan kasih sayang-Nya sehingga kami dapat menerbitkan Pedoman Penelitian Dosen dan 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang Tahun 2022. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasullullah 

Muhammad SAW, yang telah memberikan pedoman hidup yang sempurna bagi seluruh 

umat manusia. 

Penelitian Dosen dan Mahasiswa Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 merupakan salah satu kegiatan penelitian 

yang diselenggarakan oleh UPPM FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan 

diperuntukkan bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

Pedoman pelaksanaan ini dibuat dengan tujuan agar para pengusul dapat dengan 

jelas memahami proses pengusulan program, pelaporan, dan kegiatan lain yang menjadi 

tugas dan kewajiban mereka selama program berlangsung hingga selesai kegiatan. 

Pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi acuan operasional bagi peserta penelitian 

dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya 

agar dapat berjalan secara professional, transparan dan akuntabel. 

Demikian pedoman penelitian ini dibuat, atas perhatian dan masukannya 

disampaikan terimakasih. 

 

Dekan 

FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 

 

 

Prof. Dr.dr.Yuyun Yueniwati, M. Kes, Sp. Rad (K) 
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I. PENDAHULUAN 

Penelitian merupakan salah satu tugas utama civitas akademika di perguruan 

tinggi yang tertuang dalam tri dharma perguruan tinggi. Penelitian merupakan tugas 

utama dalam mengembangkan kemampuan akademik selain pada kemampuan 

publikasi dan pengabdian masyarakat. Penelitian memberikan pengaruh penting pada 

kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu institusi, fakultas maupun 

program studi. Nilai kekhasan yang merupakan karakter atau keunggulan yang 

dimiliki suatu institusi dapat tercerminkan melalui pelaksanaan penelitian di 

lingkungan civitas akademika pada institusi tersebut. Bahkan kesesuaian penelitian 

yang dikembangkan dengan keunggulan dan kekhasan yang diacu memberikan nilai 

yang lebih baik berdasarkan nilai kriteria 7 pada akreditasi institusi. 

Merujuk pada Visi dan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang yang salah satunya menyatakan untuk berkomitmen 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian integratf 

di bidang kedokteran dan Kesehatan yang bereputasi internasional serta aktif dalam 

pembangunan Kesehatan masyarakat melalui pengabdian masyarakat integratif di 

bidang kedokteran dan Kesehatan, maka seyogyanya para dosen dilingkungan FKIK 

UIN Maulana Malik Ibrahim mendukung dan berupaya secara aktif dan professional 

untuk dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan dan ketrampilannya itu untuk penelitian, pengkajian maupun dakwah 

lainnya dalam ilmu pengetahuan ilmiah. 

 Dengan pertimbangan di atas, maka Unit Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (UPPM) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan menyelenggarakan 

kegiatan penelitian yang diperuntukkan bagi dosen dan mahasiswa dengan anggaran 

DIPA 025.04.2.423812/2022 tanggal 17 november 2021. Tujuan dan petunjuk teknis 

pelaksanaan tertuang dalam pedoman pelaksanaan penelitian yang disusun sebagai 

acuan operasional bagi peserta penelitian dalam merancang, mengusulkan, 

melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara 

professional, transparan dan akuntabel. 
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II. TUJUAN 

Secara umum program Penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa yang 

diselenggarkan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) FKIK UIN 

Maulana Malik Ibrahim malang diselenggarakan dengan tujuan untuk untuk memacu 

semangat penelitian di lingkungan civitas akademika FKIK UIN Maulana Malik 

Ibrahim. Kegiatan ini juga ditujukan untuk membangun dan memicu kerja sama antar 

dosen dan mahasiswa yang lebih progresif dalam bidang penelitian. Lebih dari itu 

melalui kegiatan ini diharapkan suasana akademik penelitian dan publikasi menjadi 

lebih kondusif, meningkat dan akan terus terjaga dan bahkan ditingkatkan sehingga 

baik dosen maupun mahasiswa merasa nyaman dan senang dalam berkreativitas 

ilmiah. Banyaknya kreativitas ilmiah dalam bentuk penelitian kerjasama dosen dan 

mahasiswa akan memberikan efek kepercayaan diri yang tinggi baik bagi dosen dan 

mahasiswa dalam berkompetisi pada tingkat penelitian yang lebih tinggi seperti skim 

penelitian desentralisasi dan skim kompetitif nasional bagi dosen serta pada taraf 

program kreativitas mahasiswa (PKM) bagi mahasiswa. 

Secara khusus, kegiatan penelitian dosen mahasiswa ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan riset unggulan program studi maupun fakultas yang disesuaikan dengan 

visi dan misi masing-masing program studi serta mengacu visi misi FKIK UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

III. TOPIK PENELITIAN 

Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) mengelompokkan 15 tema-

tema prioritas penelitian yang mencakup (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) 

Syariah, hukum dan peraturan perundangundangan; (3) Negara, agama, dan 

masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) 

Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat 

Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) 

Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu gender dan keadilan; 

(11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan 

teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan 

budaya Indonesia, dan (15) Generasi milenial dan isu-isu keislaman.  
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Sedangkan pada surat edaran tentang penyederhanaan tema penelitian 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), tema penelitian dikelompokkan menjadi 

5 jenis penelitian yakni yakni (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian 

Dasar, (3) Penelitian Terapan, (4) Penelitian Pengembangan, dan (5) Penelitian Kajian 

Aktual Strategis. 

FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menentukan arah tema prioritas 

yang paling sesuai dan terkait dengan Visi Misi dari FKIK UIN Maulana Malik 

Ibrahim yang tidak keluar dari ruh yang dicanangkan dalam agenda riset keagamaan 

nasional. Visi FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mencakup integrasi sains 

dan islam dalam bidang kesehatan dengan orientasi bereputasi internasional. Secara 

khusus FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengembangkan kesehatan haji 

sebagai keunggulan dan kekhasan fakultas dalam tridharma perguruan tinggi 

termasuk penelitian.   

Terdapat 2 topik penelitian yang ditawarkan dalam kegiatan penelitian dosen 

mahasiswa FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu Riset Dasar (RD) dan 

Riset Pengembangan Prodi (RPP), dengan penjabaran sebagai berikut: 

1. Riset Dasar 

adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat 

teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep 

fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan 

hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.  

2. Riset Pengembangan Prodi 

Penelitian Pengembangan Prodi merupakan jenis penelitian yang dilakukan 

untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang 

diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi 

dalam hal ini mengacu pada visi misi, keunggulan dan kekhasan pada masing-

masing program studi.  

 

IV. PERSYARATAN DAN KELUARAN (OUTPUTS) PENELITIAN 

A. Persyaratan 

1) Pengusul adalah dosen tetap di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang 
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2) Pengusul (ketua dan anggota) bukan penerima anggaran liptadimas 

2022. 

3) Pengusul tidak sedang menjalankan tugas belajar 

4) Pengusul tidak sedang tugas belajar 

5) Pengusul mengajukan penelitian secara berkelompok terdiri dari 1 

dosen dan 3 mahasiswa atau 2 dosen dan 2 mahasiswa. 

6) Mencantumkan Hasil cek plagiasi maksimal 30% 

B. Keluaran (Outputs) 

1) Laporan Penelitian minimal 60 halaman (hardfile dan soft file yang 

telah disahkan oleh Ketua UPPM dan Dekan FKIK) 

2) Draft artikel 

3) Publikasi artikel pada jurnal minimal sinta 5, selambat-lambatnya satu 

tahun setelah penelitian. Dengan mencantumkan ucapan terimakasih 

pada DIPA FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

4) SPTJM 

 

V. KRITERIA DAN PENGUSULAN 

Bantuan penelitian pada kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa adalah 

sebanyak 16 judul  dengan besaran bantuan Rp. 10.000.000,-.  

 

VI. ALUR (PROSES) PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN 

BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN 

Adapun tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan tersebut 

mencakup beberapa proses berikut, yakni;  

(1) Pengajuan usulan penelitian 

Pengajuan usulan proposal dapat dilakukan dengan mengirimkan usulan 

penelitian melalui email UPPM FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

yaitu uppm.fkik@uin-malang.ac.id 

(2) Seleksi administratif,  

Sseleksi administrasi dimaksudkan untuk mengecek kesesuaian pengusul 

dengan persyaratan atau kriteria pengusul yang sudah ditetapkan 

 

mailto:uppm.fkik@uin-malang.ac.id
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(3) Seleksi substansi proposal 

Substansi proposal dikirimkan dalam dua bentuk yaitu usulan proposal 

beridentitas dan usulan proposal tanpa identitas. Usulan proposal beridentitas 

terdiri dari cover dengan identitas pengusul, halaman pengesahan oleh ketua 

program studi, bagian utama proposal, curriculum vitae pengusul dan bukti 

cek plagiasi. Sedangkan usulan proposal tanpa identitas terdiri dari cover tanpa 

identitas pengusul, bagian utama proposal dan bukti cek plagiasi. 

(4) Penetapan penerima bantuan  

(5) Pelaksanaan kegiatan bantuan,  

(6) Pencairan bantuan,  

Tahapan pencairan bantuan penelitian akan diberikan dalam satu kali tahapan 

(100%) dengan ketentuan penerima bantuan mengisi surat peryataan yang 

ditetapkan oleh bagian keuangan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

(7) Progress report atau seminar hasil 

(8) Penyerahan laporan akhir  

 

VII. SISTEMATIKA PROPOSAL 

Proposal disusun maksimal 15 halaman, times new roman, spasi 1.5, ukuran 

A4. Proposal yang diajukan terdiri dari : 

1) Halaman cover dengan cluster topik yang diajukan 

2) Halaman Pengesahan 

3) Judul penelitian 

4) Latar belakang 

5) Rumusan masalah 

6) Tujuan penelitian 

7) Kajian teori yang relevan 

8) Metode  

9) Daftar Pustaka 

10) Rincian anggaran biaya 
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VIII. JADWAL PENELITIAN 

No. Kegiatan Waktu 

1 Sosialisasi Program Penelitian UPPM 2 April 2022 

2 Penyampaian usulan proposal/pendaftaran 2 April  – 1 Mei 2022 

3 Seleksi Proposal 2 Mei – 11 Mei 2022 

4 Pengumuman penerima bantuan penelitian 16 Mei 2022 

5 Pelaksanaan penelitian  16 Mei 2022 

6 Seminar Hasil  15 – 18 Agustus 2022 

7 Penyerahan Laporan Hasil Penelitian dan 

rincian penggunaan anggaran (hard & soft 

file) 

Mengisi surat kesediaan mengembalikan 

anggaran apabila tidak mengumpulkan 

laporan akhir sesuai waktu yang ditentukan 

Pengesahan laporan, ketua peneliti, anggota, 

ketua UPPM, Dekan 

15 Oktober 2022 

 

IX. SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR 

Laporan akhir terdiri dari 

1) Halaman cover  

2) Halaman pengesahan 

3) Surat pernyataan bebas plagiat 

4) Daftar isi 

5) Bab pendahuluan 

6) Bab tinjauan pustaka 

7) Bab metode 

8) Bab hasil dan pembahasan 

9) Bab kesimpulan dan saran 

10) Daftar Pustaka 
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X. PENYERAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN 

Laporan hasil penelitian dikumpulkan dalam bentuk hard & soft copy. 

Laporan dalam bentuk soft copy dikumpulkan melalui email uppm.fkik@uin-

malang.ac.id sedangkan laporan dalam bentuk hard copy dikumpulkan dengan cover 

berwarna merah untuk topik riset dasar (RD) dan kuning untuk topik riset 

pengembangan program studi (RPP), sebanyak 3 bendel yang masing-masing 

diperuntukkan bagi : 

a. Persyaratan pencairan pada bagian keuangan  

b. Arsip UPPM FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

c. Arsip masing-masing program studi  

 

XI. PENUTUP 

Demikian pedoman pelaksanaan penelitian dosen mahasiswa ini kami susun 

untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

XII. LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Cover Usulan Proposal  

    RD 
 RPP 

(Centang salah satu) 

 

 

 

USULAN PROPOSAL 

PENELITIAN DOSEN MAHASISWA 

 

JUDUL PROPOSAL 

 

 

 

IDENTITAS PENGUSUL 

Ketua : NAMA KETUA (NIP) 

Anggota : (1) NAMA / NIP 

  (2) NAMA / NIM 

  (3) NAMA / NIM 

 

 

 

 

UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

TAHUN 2022 
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Lampiran 2. Cover Laporan Akhir Penelitian  

    RD 
 RPP 

(Centang salah satu) 

 

 

 

 

 

LAPORAN AKHIR  

PENELITIAN DOSEN MAHASISWA 

 

 

JUDUL PROPOSAL 

 

 

 
 

 

IDENTITAS PENELITI 

Ketua : NAMA KETUA (NIP) 

Anggota : (1) NAMA / NIP 

  (2) NAMA / NIM 

  (3) NAMA / NIM 

 

 

 

 

UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

TAHUN 2022 
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Lampiran 3. Halaman Pengesahan  

HALAMAN PENGESAHAN 
 

Laporan penelitian berjudul …………………………………………………. ini disetujui oleh Ketua 

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) dan atas sepengetahuan Dekan 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang 

Pada tanggal XX-XX-XXXX 

 

Ketua : Nama 

    NIP 

    Tanda Tangan 

 

Anggota 1: Nama 

    NIP 

    Tanda Tangan 

 

Anggota 2: Nama 

    NIM 

    Tanda Tangan 

 

Anggota 3: Nama 

    NIM 

    Tanda Tangan 

 

 

 

 

Mengetahui/Menyetujui 

 

 

Dekan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 

 

 

 

Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati P.W., M. Kes.,Sp. Rad (K) 

NIP. 19681031 1996 012001 

Ketua UPPM FKIK UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 

 

 

Dr. Begum Fauziyah, S.Si., M. Farm 

         NIP. 19830628 2009 122004 



 
 

11 

 

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Penelitian 

PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : 

NIP   : 

Pangkat/ Gol.  : 

Bidang Keahlian  :  

Fakultas / Jurusan : 

Jabatan dalam Program : Ketua Pengusul 

 

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat 

unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang 

lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam 

sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam karya 

ilmiah ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, 

maka kami bersedia mengembalikan dana program yang telah kami terima dan 

diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

Malang, XX-XX-XXXX 

Ketua Pengusul 

 

 

Materai Rp. 10.000 

 

 

Nama 

NIP. 
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Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Penelitian 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PENELITIAN 

Nomor:_____________________ 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : 

NIP : 

Jabatan  : Ketua Peneliti 

Unit Kerja  : 

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen 

DIPA 025.04.2.423812/2022 tanggal 17 november 2021 melalui Bendahara FKIK UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp……………………………(Terbilang) berdasarkan 

kontrak penelitian: 

Tanggal : 
Nomor : 
Kluster Penelitian : 
Judul Penelitian : 
 
Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan 
prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam keterangan berikut: 
 

1. Batas laporan akhir penelitian : 15 Oktober 2022 

2.  Artikel terpublikasi (max 1 tahun) : 15 Oktober 2023 

 
Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam keterangan 
diatas ternyata saya lalai/sidera janji/ wanprestasi dan/ atau tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, maka saya bersedia mengembalikan 
/atau menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang 
belum ada prestasinya. 
  
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. 
 

Malang,        2022 
Ketua 

 
 

Materai Rp. 10.000 
 

(Nama lengkap) 
NIP. 

 


