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1. Pendahuluan 

Penelitian   “Akselerasi   Mandiri FISIP Unand    
2017” adalah program  penelitian yang dil-
aksanakan   di Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Poli-
tik Universitas Andalas, melalui alokasi dana 
PNBP. Program penelitian ini dimaksudkan untuk 
penguatan kapasitas dosen FISIP Unand dalam 
melaksanakan penelitian, meningkatkan kualitas 
dan kuantitas luaran penelitian, hingga memiliki 
daya saing di tingkat nasional dan internasional.  

Salah satu strategi untuk meningkatkan mutu dan 
jumlah penelitian adalah pengalokasian dana PNBP 
sehingga jumlah penelitian dosen meningkat dan 
jumlah mahasiswa yang terlatih meneliti dapat me-
nyelesaikan skripsi/tesis/disertasi tepat waktu. 

Selain itu, dengan pengalokasian dana PNBP ini di-
harapkan dapat  meningkatkan  mutu  penelitian 
mahasiswa sehingga menghasilkan karya ilmiah 
yang siap dipublikasikan. Diharapkan program   ini  
dapat mendinamisir   tumbuhnya   riset-riset   ino-
vatif pada kelompok bidang ilmu yang ada di 
program studi dan jurusan sehingga dapat 
menginisiasi  skema riset kompetitif nasional dan 
berdaya saing. 

Salah satu tugas utama Bidang Akademik FISIP 
Unand adalah melakukan koordinasi pengendalian 
mutu dan penyelenggaraan kegiatan penelitian. 
Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini 
maka disusun panduan pelaksanaan penelitian 
dengan basis program studi/jurusan dengan tema 
“Penelitian Akselerasi Mandiri FISIP Unand 2017”. 

2.  Prinsip Dasar 

Pelaksanaan  “Penelitian  Akselerasi  Mandiri FISIP 
Unand 2017  oleh setiap  Program  Studi dan Juru-
san harus mempertimbangkan prinsip-prinsip se-
bagai berikut: 

a. Kegiatan p e n e l i ti a n  diarahkan untuk 
mengembangkan kepakaran dosen di semua 
Program Studi/Jurusan atau menumbuhkan  
kelompok ahli/pakar  dalam usaha mening-
katkan  kualitas dan relevansi pendidikan. 

b. Setiap dosen wajib menyertakan  mahasiswa  
sebagai usaha menumbuhkan  iklim akademik  
dan kelancaran proses pembelajaran. 

c. Kegiatan penelitian diharapkan dapat memper-
cepat proses penyelesaian studi mahasiswa 
yang terlibat dalam penelitian; 

d. Peningkatan jumlah keterlibatan mahasiswa 
dalam kegiatan penelitian dosen diharapkan 
dapat untuk menunjang penguatan akreditasi 
program studi 

3.  Permasalahan  Penelitian 

Permasalahan yang diangkat  dalam  Penelitian  
Akselerasi  Mandiri FISIP Unand 2017,  meliputi bi-
dang/topik riset unggulan di Program Studi/
Jurusan yang saling terkait dan atau berhubungan 
langsung dengan Rencana Induk Penelitian Univer-
sitas Andalas. 

5.   Jenis Penelitian Akselerasi Mandiri FISIP 
Unand 2017 

Penelitian Akselerasi Mandiri FISIP Unand, melipu-
ti: 

a. Penelitian Dasar Keilmuan (PDK) 

b. Penelitian Kebijakan dan Kelembagaan (PKK) 

c. Penelitian Sosial Budaya (PSB) 

d. Penelitian Unggulan Fakultas (PUF) 

e. Penelitian Dosen Pemula (PDP) 

 

Program Penelitian Akselerasi FISIP Universitas Andalas 



Jenis penelitian ini di arahkan untuk memperkaya 
khazanah ilmu pengetahuan (body of knowledge) 
sebagai fondasi ilmiah dalam menguatkan kepa-
karan/keahlian dosen di semua program studi di 
lingkungan FISIP Unand. Penelitian ini berorientasi 
pada penemuan (invensi) atau penjelasan terkait 
suatu fenomena, kaidah atau postulat baru sebagai 
dasar ilmiah dalam suatu proses ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni (IPTEKS). Selain itu, penelitian 
dasar keilmuan ini dapat bersifat penelitian verifi-
kasi terhadap suatu fenomena, kaidah atau postu-
lat yang pernah ada sebelumnya. 

2. Tujuan  

a. Mendorong dosen FISIP Unand melakukan 
penelitian dasar yang bersifat temuan baik 
metode atau teori baru yang belum pernah ada 
sebelumnya; 

b. Mendorong dosen FISIP Unand melakukan 
penelitian dasar yang bersifat verifikasi terhadap 
suatu metode atau teori baru yang pernah ada 
sebelumnya; 

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi 
ilmiah dosen FISIP Unand . 

3. Luaran Penelitian  

a. Makalah yang dipresentasikan dalam per-
temuan ilmiah yang berskala internasional atau 
nasional atau regional atau lokal;   

b. Luaran  wajib  dari  penelitian  ini  adalah  pub-
likasi  dalam  jurnal  nasional  terakreditasi 
dan/atau jurnal ilmiah bereputasi internasion-
al, minimal submitted 

Luaran tambahan adalah: 

a. Hak Kekayaan Intelektual; 
b. Buku Ajar. 

 

 

 

1. Pendahuluan  

Penelitian Kebijakan dan Kelembagaan (PKK) meru-
pakan salah satu Skim Penelitian akselerasi mandiri 
FISIP Unand. Penelitian Kebijakan dan Kelem-
bagaan (PKK) adalah penelitian yang dilaksanakan 
berdasarkan bidang unggulan yang telah ditetap-
kan dalam Roadmap Penelitian Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Unand. Penelitian Kebijakan dan 
Kelembagaan (PKK) dimaksudkan untuk mem-
berikan kesempatan kepada dosen FISIP Universi-
tas Andalas yang tertarik untuk melakukan 
penelitian atau kajian tentang kebijakan dan 
kelembagaan yang mencakup skala nasional, dae-
rah dan lokal (Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari), 
dan Institusi. Fokus penelitian kebijakan mencakup 
formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan 
evaluasi kebijakan. Sedangkan fokus penelitian 
kelembagaan mencakup kualitas dan profesional-
isme pengelolaan kelembagaan dalam pelayanan 
publik. Lokus Penelitian Kebijakan dan Kelem-
bagaan (PKK) adalah Pemerintahan Daerah 
((Provinsi/Kabupaten/ Kota/Nagari), dan Institusi 
lainnya. Sasaran akhir dari penelitian ini adalah 
dihasilkannya berbagai alternatif kebijakan dan 
pengelolaan kelembagaan berdasarkan kajian teor-
itik dan empirik guna meningkatkan kualitas pem-
bangunan berkelanjutan baik pada tingkat nasion-
al, daerah maupun lokal dan institusi. 

 2. Tujuan  

Tujuan Penelitian Kebijakan dan kelembagaan 
(PKK) adalah: 

a. Memberi kesempatan kepada dosen FISIP 
Unand yang tertarik untuk melakukan 
penelitian atau kajian tentang kebijakan dan 
kelembagaan baik pada lingkup nasional mau-
pun daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota/Nagari) 
dan Institusi;  

b. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen 

Program Penelitian Akselerasi FISIP Universitas Andalas 
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FISIP Unand baik di jurnal nasional terakreditasi 
maupun di jurnal Internasional bereputasi;  

c. Dihasilkannya berbagai alternatif kebijakan dan 
pengelolaan kelembagaan berdasarkan kajian 
teoritik dan empirik guna meningkatkan kuali-
tas pembangunan berkelanjutan baik pada ting-
kat nasional maupun lokal dan institusi;  

d. Mengembangkan dan memperkuat hilirisasi 
penelitian lintas disiplin ilmu; 

e. Memperkuat kerjasama lembaga penelitian 
dengan stakeholders. 

3. Luaran Penelitian 

Luaran wajib Penelitian Kebijakan dan Kelem-
bagaan (PKK) adalah:  

a. Makalah yang dipresentasikan dalam per-
temuan ilmiah yang berskala internasional atau 
nasional atau regional atau lokal;   

b. Publikasi ilmiah dalam jurnal ISSN atau nasional 
terakreditasi atau jurnal internasional yang di-
akui minimal (submitted) 

Sedangkan luaran tambahan Penelitian Kebijakan 
dan Kelembagaan (PKK) dapat berupa Produk 
IPTEKS-SOSBUD (metode,  blueprint, prototip, sis-
tem, naskah kebijakan, model, rekayasa sosial); HKI 
atau buku ajar.  

 

1. Pendahuluan  

Masalah yang sering muncul dalam negara yang 
multikultur adalah masalah primordial. Suku, aga-
ma, golongan, budaya, ataupun ras yang berbeda-
beda sering menimbulkan konflik satu dengan 
lainnya guna mempertahankan eksistensi mereka 
seperti konflik antar masyarakat Indonesia. Dalam 
mendekati permasalah sistem sosial dan budaya 
tersebut, digunakan sejumlah penelitian sosial bu-
daya untuk mendekatinya. Penelitian sosial budaya 
adalah penelitian yang mengkaji dan mengungkap 

fenomena-fenomena sosial budaya. Objek 
penelitian sosial budaya adalah manusia dan gejala
-gejala sosial budaya, seperti pada dunia 
kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, buah kar-
ya manusia, barang-barang peninggalan sejarah, 
tingkah laku, perbuatan manusia dalam macam-
macam ekspresi, hasil kebudayaan, termasuk 
ketimpangan-ketimpangan yang ada pada 
masyarakat, seperti pengangguran, kebodohan, 
kriminalitas, kenakalan remaja, masalah 
penggunaan narkoba, prostitusi hingga radikalisme 
dan terorisme. Penelitian sosial budaya juga ber-
sandar pada metode ilmiah yang didukung oleh 
kerangka analisis dan teori dan terkait dan atau 
berhubungan langsung degan Tema Riset Unggulan 
FISIP, yaitu: “Strategi Pemberdayaan Potensi Na-
gari  untuk Penguatan Budaya dan Kesejahteraan 
Masyarakat”. Oleh sebab itu, sasaran  akhir  dari  
penelitian  ini  diarahkan untuk menggali dan 
mengembangkan nilai-nilai sosial budaya masyara-
kat Nagari untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 

2. Tujuan  

Tujuan Penelitian Sosial Budaya adalah: 

a. Menemukan hal baru dalam memecahkan ma-
salah sosial dan budaya (bentuk gejala kemanu-
siaan, baik yang mengacu pada sikap, konsepsi, 
ideologi, perilaku, kebiasaan, karya kreatif, adat 
istiadat, bentuk-bentuk tradisi lisan, karya seni, 
bahasa pola interaksi)  dalam fungsinya sebagai 
alat untuk menyelesaikan masalah-masalah so-
sial dan budaya; 

b. Memverifikasi kebenaran suatu penyelesaian 
masalah sosial dan budaya; 

c. Mengembangkan ilmu sosial dan budaya 
(Sosiologi, Antropologi, Politik,  dan Hubungan 
Internasional, Komunikasi, dan Administasi 
Publik        

3. Luaran Penelitian 

Luaran wajib Penelitian Sosial Budaya (PSB) adalah:  

a. Makalah yang dipresentasikan dalam per-

3. PENELITIAN SOSIAL BUDAYA (PSB)  



temuan ilmiah yang berskala internasional atau 
nasional atau regional atau lokal;   

b. Publikasi ilmiah dalam jurnal ISSN atau nasional 
terakreditasi atau jurnal internasional yang di-
akui minimal (submitted) 

Sedangkan luaran tambahan Penelitian Sosial Bu-
daya (PSB) dapat berupa Produk IPTEKS-SOSBUD 
(metode,  blueprint, prototip, sistem, model, 
rekayasa sosial); HKI atau buku ajar.  

1. Pendahuluan  

Program Penelitian Dosen Pemula dimaksudkan 
sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina 
dan mengarahkan para peneliti pemula untuk 
meningkatkan kemampuannya dalam 
melaksanakan penelitian di perguruan tinggi. 
Cakupan program ini adalah penelitian-penelitian 
yang meliputi bidang sosiologi, antropologi, politik, 
administrasi publik, komunikasi dan hubungan in-
ternasional. Penelitian ini diperuntukkan bagi 
dosen pemula yang belum mempunyai jabatan 
fungsional Lektor dan belum bergelar doktor.  

Penelitian Dosen Pemula merupakan salah satu 
skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen 
tetap FISIP Unand  untuk mengarahkan dan mem-
bina kemampuan dosen dalam meneliti. Program 
ini juga diharapkan dapat menjadi sarana latihan 
bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil 
penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik lokal mau-
pun nasional 

terakreditasi.  Setelah penelitian selesai, para 
peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan 
hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan di-
harapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke pro-
gram penelitian lain yang lebih tinggi.  

2. Tujuan  

Tujuan dari penelitian dosen pemula adalah:   

a. Untuk mengarahkan dan membina kemampuan 
meneliti dosen pemula FISIP Unand yang 
masih ; dan  

b. Menjadi sarana latihan bagi dosen pemula FISIP 
Unand untuk mempublikasikan hasil 
penelitiannya dalam jurnal ilmiah, baik lokal, 
nasional terakreditasi maupun Jurnal Inter-
nasional.   

3. Luaran Penelitian  

Luaran wajib dari Penelitian Dosen Pemula ini ada-
lah: publikasi ilmiah dalam jurnal nasional yang 
mempunyai ISSN atau jurnal nasional terakreditasi , 
minimal (submitted) 

Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian 
ini adalah:   

a. Prosiding pada seminar ilmiah baik yang 
berskala lokal, regional maupun nasional; dan  

b. Materi ajar.  

c. Model 

1. Pendahuluan 

Kegiatan penelitian unggulan fakultas merupakan 
salah satu wujud kegiatan pengembangan 
keilmuan sesuai ciri khas FISIP Unand. Unggulan 
fakultas sebagai upaya dalam mengembangkan 
kerjasama lintas ilmu (program studi) guna 
mengkaji masalah-masalah berkaitan dengan 
keilmuan di tingkat fakultas. Di samping itu untuk 
menumbuhkan budaya meneliti yang bersifat 
payung keilmuan. 

2. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk:  

a. Meningkatkan budaya penelitian bersama an-
tar dosen lintas jurusan di FISIP Unand;  

b. Mencari solusi pemecahan permasalahan sosial 
poliitik secara ilmiah di tingkat fakultas;  

4. PENELITIAN DOSEN PEMULA
(PDP)  

5. PENELITIAN UNGGULAN 
FAKULTAS (PUF)  



c. Pengembangan keilmuan fakultas dalam rangka 
pemecahan masalah praktis sesuai ciri khas 
keilmuan FISIP. 

 3. Bidang Kajian 

Bidang kajian penelitian ini adalah :   

a. Bidang pengembangan keilmuan FISIP.  

b. Aplikasi praktis sesuai bidang keilmuan FISIP 
dalam rangka pemecahan masalah pada 
Pemerintah Daerah di Sumatera Barat dengan 
topik mengacu pada topik riset unggulan 
fakultas. 

 4. Luaran Penelitian 

Luaran wajib dari Penelitian Unggulan FISIP ini ada-
lah: publikasi ilmiah dalam jurnal nasional tera-
kreditasi atau jurnal internasional bereputasi mini-
mal  submitted.   

Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian 
ini adalah:   

a. Prosiding pada seminar ilmiah nasional dan in-
ternasional  

b. Materi ajar. 

c. Model/produk  

 Syarat utama yang harus dipenuhi untuk mengui-
kuti semua skim penelitian di atas secara admin-
istrasi adalah: 

a. Ketua Peneliti adalah dosen tetap FISIP Unand 
dan anggota peneliti dapat berstatus dosen tid-
ak tetap dengan jumlah Tim peneliti 1-2 orang; 

b. Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan 1 usul-
an pada tahun yang sama sebagai ketua peneli-
ti; 

c. Besar dana penelitian maksimum Rp. 
8.000.000.-/judul untuk ketua pengusul yang 
berkualifikasi Magister dan Rp. 12.000.000,- 
untuk ketua berkualifikasi Doktor dan Guru Be-

sar. 

d. Warna sampul sesuai dengan jenis penelitian 
(lihat lampiran); 

e. Proposal ditandatangani oleh Ketua Tim Peneli-
ti dengan diketahui oleh Ketua Jurusan/
Program Studi dan disetujui oleh Wakil Dekan 

1. 

Usul Penelitian disusun dengan sistematika sebagai 
berikut:  

a. HALAMAN SAMPUL 

b. HALAMAN PENGESAHAN  

c. DAFTAR ISI  

d. RINGKASAN 

Kemukakan masalah atau kesenjangan yang akan 
diatasi, tujuan jangka panjang, dan target khusus 
yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai 
dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan ha-
rus mampu menguraikan secara cermat dan sing-
kat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. Ring-
kasan maksimal satu halaman, diketik dengan jarak 
baris 1 spasi.  

BAB 1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang (tidak lebih dari 2 halaman), Rumu-
san Masalah, Tujuan Penelitian (tidak lebih dari 1 
halaman), dan Urgensi (Keutamaan) Penelitian 
(tidak lebih dari 3 halaman).  

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA 

State of the art dalam bidang yang diteliti, hasil 
yang sudah dicapai, studi pendahuluan yang sudah 
dilaksanakan dan tidak melebihi 8 halaman. Bahan 
referensi yang digunakan adalah yang terbaru. 
Kajian pustaka diperkuat dengan roadmap 
penelitian (fishbone).  

 

PERSYARATAN PENELITIAN  

SISTEMATIKA USULAN 
PENELITIAN  



BAB 3. METODE PENELITIAN  

(sesuai dengan keperluan) Dilengkapi dengan 
bagan alir penelitian yang menggambarkan apa 
yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan 
selama pelaksanaan penelitian. Bagan penelitian 
harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang 
jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, dan 
indikator capaian yang terukur.  

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL 

a. Anggaran Biaya 

Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci 

dan Anggaran penelitian mengacu pada PMK ten-

tang SBK Sub Keluaran Penelitian yang berlaku. 

Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan for               
mat . Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian yang 
diajukan 

b. Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk bar chart untuk 

rencana penelitian yang diajukan  

DAFTAR PUSTAKA 

Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan 
urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan 
sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usul 
penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.  

LAMPIRAN  

Lampiran 1.  Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran 
3). 

Lampiran 2. Biodata ketua dan anggota. Informasikan 
secara lengkap biodata semua peneliti yang erat kai-
tannya dengan penelitian yang diusulkan. Setiap bioda-
ta harus ditandatangani dan diberi tanggal penandatan-
ganan  

WARNA COVER 

Warna sampul untuk Usulan, Logbook Kegiatan,  
dan Laporan Penelitian Akselerasi Mandiri FISIP 
dapat dilihat pada tabel berikut: No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1 Honor tim peneliti (Maks. 30%)  

2 
Peralatan penunjang, ditulis 
secara terperinci  sesuai 
dengan kebutuhan (5-15 %) 

 

3 
Bahan habis pakai, ditulis 
secara terperinci sesuai dengan 
kebutuhan (20-30%) 

 

4 
Perjalanan, jelaskan kemana 
dan untuk tujuan apa (15-25%)  

 

5 
Lain-lain: administrasi, pub-
likasi, seminar, laporan, lainnya 
sebutkan (Maks. 15%) 

 

No Jenis Penelitian Warna 

1 Penelitian Dasar Keilmuan Biru muda 

2 
Penelitian Kebijakan dan 
Kelembagaan (PKK) 

Merah Maron 

3 
Penelitian Sosial Budaya 
(PSB) 

Coklat 

4 
Penelitian Unggulan 
Fakultas (PUF) 

Oranye 

5 
Penelitian Dosen Pemula 
(PDP) 

Putih 

Tahapan Penelitian 



 



PENELITIAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN (PKK)  

4. Persyaratan Peneliti  

Syarat utama yang harus dipenuhi secara administrasi 
adalah: 

a. Peneliti utama minimal dosen yang memiliki jab-
atan akademik Lektor dan anggota peneliti minimal 
asisten ahli; 

b. Jumlah Tim peneliti 1-2 orang; 

c. Obyek penelitian di arahkan pada penguatan 
keilmuan, kajian tentang kebijakan dan pengel-
olaan kelembagaan  

d. Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan 1 usulan 
pada tahun yang sama sebagai ketua peneliti; 

e. Besar dana penelitian maksimum Rp. 8.000.000.-/
judul untuk ketua yang berkualifikasi Magister dan 
Rp. 12.000.000,- untuk ketua berkualifikasi Doktor. 

f. Lama penelitian satu tahun; 

g. Sampul warna merah maron; 

h. Proposal ditandatangani oleh Ketua Tim Peneliti 
dengan diketahui oleh Ketua Jurusan/Program 
Studi dan disetujui oleh Wakil Dekan 1. 

5. Sistematika Usulan Penelitian 

Usul Penelitian disusun dengan sistematika sebagai 
berikut:  

a. HALAMAN SAMPUL 

b. HALAMAN PENGESAHAN  

c. DAFTAR ISI  

d. RINGKASAN 

Kemukakan masalah atau kesenjangan yang akan diat-
asi, tujuan jangka panjang, dan target khusus yang 
ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam 
pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu 
menguraikan secara cermat dan singkat tentang 
rencana kegiatan yang diusulkan. Ringkasan maksimal 

satu halaman, diketik dengan 
jarak baris 1 spasi.  

BAB 1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang (tidak lebih dari 2 
halaman), Rumusan Masalah, 
Tujuan Penelitian (tidak lebih dari 
1 halaman), dan Urgensi 
(Keutamaan) Penelitian (tidak 
lebih dari 3 halaman).  

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA 

State of the art dalam bidang yang diteliti, hasil yang sudah 
dicapai, studi pendahuluan yang sudah dilaksanakan dan 
tidak melebihi 8 halaman. Bahan referensi yang digunakan 
adalah yang terbaru. Kajian pustaka diperkuat dengan 
roadmap penelitian (fishbone).  

BAB 3. METODE PENELITIAN  

(sesuai dengan keperluan) Dilengkapi dengan bagan alir 
penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dil-
aksanakan dan yang akan dikerjakan selama pelaksanaan 
penelitian. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh 
dengan penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana 
luarannya, dan indikator capaian yang terukur.  

 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL 

a. Anggaran Biaya 

Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci dan 
dilampirkan dengan format seperti pada Lampiran 3. Ring-
kasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format . For-
mat Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Kebijakan dan 
Kelembagaan yang Diajukan 

 

b. Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk bar chart untuk 
rencana penelitian yang diajukan dan sesuai dengan format 
pada Lampiran 4. 

DAFTAR PUSTAKA 

Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan uru-
tan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sum-
ber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usul penelitian yang 
dicantumkan dalam Daftar Pustaka.  

LAMPIRAN  

Lampiran 1.  Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran 3). 

Lampiran 2. Dukungan sarana dan prasarana penelitian 
menjelaskan fasilitas yang menunjang penelitian, yaitu 
prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian ini dan 
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