CALL FOR RESEARCH IN IAIN LANGSA
Berdasarkan DIPA Nomor: 025.04.2.888040 / 2018, Tanggal: 5 Desember 2018 Program
Pendidikan Islam pada Penelitian PTKI dan Perpanjangan Penelitian Litabdimas BOPTN
PTKIN, Maka LPPM IAIN Langsa Mengundang Bapak/Ibu Dosen Peneliti, Baik Peneliti
Individu (Individual Investigator) Maupun Peneliti Kelompok (Research Team) Untuk
Berpartisipasi Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Output Penelitian Tahun 2018 Secara
Nasional dan Internasional.
Proses Seleksi untuk Kelulusan Proposal Penelitian Terbagi Menjadi 2 Tahap, yaitu Seleksi
Berkas Administrasi Secara Online dan Seleksi Isi Proposal oleh Reviewer yang Ditetapkan oleh
Rektor IAIN Langsa dan Reviwer yang Sudah Memiliki ID Registrasi di Diktis.

A. JENIS-JENIS PENELITIAN KOMPETITIF TAHUN 2018:
1. Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas (PPK)
Jenis penelitian ini diperuntukan bagi pembinaan/kapasitas kompetensi keilmuan.
Penelitian kategori ini dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti guna
meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi,
kemudian mempublikasikan hasilnya pada jurnal ilmiah nasional terindeks Moraref.
Penelitian pembinaan/kapasitas bisa dilaksanakan secara individual maupun kelompok.
Untuk kelompok, minimal dua orang dan maksimal tiga orang. Memiliki jabatan
fungsional sebagai dosen, peneliti, pustakawan atau laboran. Dana Bantuan Rp.
15.000.000.
KETENTUAN UMUM:
a) Peneliti adalah dosen tetap IAIN LANGSA dengan Pangkat Akademik Minimal Asisten
Ahli (III/b) dan memiliki NIDN atau SK Penetapan Dosen Tetap.
b) Bidang penelitian harus linier (dalam konsorsium atau rumpun keilmuan yang sama)
dengan tema penelitian yang diusulkan.
c) Jumlah paket penelitian pembinaan/peningkatan kapasitas tahun anggaran 2018
sebanyak 28 paket.
KETENTUAN KHUSUS:
a) Tema penelitian untuk penelitian lapangan dengan bersifat inovasi ilmiah.
b) Penelitian terdiri dari beberapa bidang keilmuan:
 Ilmu Kependidikan (sesuai dengan program studi yang ada di lembaga Tarbiyah
IAIN Langsa).
 Ilmu Hukum Islam/Syari’ah (sesuai dengan program studi yang ada di lembaga
Syari’ah IAIN Langsa)
 Ilmu Dakwah, Ushuluddin dan Adab (sesuai dengan program studi yang ada di
lembaga FUAD IAIN Langsa).
 Ilmu Ekonomi Islam (sesuai dengan program studi yang ada di lembaga ekonomi dan
bisnis Islam IAIN Langsa.
c) Pendaftaran dan mengupload berkas secara online di http://litapdimas.kemenag.go.id
2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPS)
Jenis penelitian ini diperuntukan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme)
berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi.
Setiap fungsional pada homebase program studi didorong untuk mengembangkan keahlian
bidang ilmu dan atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang
menjadi tanggung jawabnya.Jenis kategori ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan
penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target
capaian berupa naskah kebijakan pada PTKI yang diarahkan untuk merumuskan desain
kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.
Setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan lebih leluasa memperdalam,
memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan tridharma, yakni pendidikan,
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penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara lebih khusus pada bidang penelitian,
setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan selalu konsisten menekuni bidang ilmunya,
sehingga agenda penelitiannya dilaksanakan secara tuntas dan menjadi peneliti profesional
di bidangnya. Penelitian jenis ini berguna bagi pemetaan pada program studi menyangkut
sumber daya manusia profesional berdasarkan bidang kompetensi yang diampunya.
Penelitian kategori ini wajib menghasilkan output berupa laporan (naskah akademik), dan
outcome penelitian berupa publikasikan pada jurnal nasional yang terindeks Moraref dan
sekaligus DOAJ.
Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan akreditasi program studi.
Dana Bantuan Rp. 21.000.000.
KETENTUAN UMUM:
a) Tim peneliti terdiri dari seorang Ketua Peneliti dan dua orang Anggota Peneliti serta
diperkenankan merekrut satu orang asisten lapangan.
b) Ketua Peneliti yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen tetap IAIN Langsa
dengan Pangkat Akademik minimal Asisten Ahli (III/b) dan memiliki NIDN atau SK
Penetapan Dosen Tetap, dan berpengalaman di bidang penelitian sekurang-kurangnya
satu kali sebagai ketua peneliti atau peneliti utama.
c) Anggota peneliti adalah dosen tetap di lingkungan IAIN Langsa, pendidikan
serendah-rendahnya S2. Untuk asisten lapangan adalah dosen tidak tetap dan/atau
mahasiswa minimal semester VI (enam) yang dinilai memiliki kemampuan
mengumpulkan data lapangan.
d) Bidang illmu ketua peneliti harus linier (dalam konsorsium atau rumpun keilmuan yang
sama) dengan tema penelitian yang diusulkan.
e) Jumlah paket penelitian kelompok pemula individu tahun anggaran 2018 sebanyak 28
paket.
KETENTUAN KHUSUS:
a) Bidang ilmu yang diteliti adalah ilmu yang dikembangkan di IAIN Langsa dengan
kelembagaan kluster penelitian: Ilmu tarbiyah, Syari’ah, Ushuluddin dan Komunikasi
Islam, Ekonomi Islam
b) Tema penelitian adalah penelitian lapangan.
d) Penelitian terdiri dari beberapa bidang keilmuan:
 Ilmu Kependidikan (sesuai dengan program studi yang ada di lembaga Tarbiyah
IAIN Langsa).
 Ilmu Hukum Islam/ Syari’ah (sesuai dengan program studi yang ada di lembaga
Syari’ah IAIN Langsa)
 Ilmu Dakwah, Ushuluddin dan Adab (sesuai dengan program studi yang ada di
lembaga FUAD IAIN Langsa).
 Ilmu Ekonomi Islam (sesuai dengan program studi yang ada di lembaga ekonomi dan
bisnis Islam IAIN Langsa.
c) Pendaftaran dan mengupload berkas secara online di http://litapdimas.kemenag.go.id
3. Penelitian Dasar Interdisipliner
Jenis penelitian ini diarakan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam
satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul
untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu
menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang
dipergunakan harus interdisipliner dan—bahkan—multidisipliner.
Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok, minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3
(tiga) orang. Interdisipliner atau multidisipliner dapat berlangsung melalui lintas bidang
ilmu dalam rumpun ilmu yang sama maupun lintas rumpun ilmu, dan baik pada hombase
yang sama maupun lintas homebase, baik antar-program studi maupun antar-fakultas.
Bahkan, penelitian ini dapat dilangsungkan pula pada lintas bidang ilmu secara kolaborasi
melalui lintas antar-PTKIN.
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Jenis kategori ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual
strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah
kebijakan pada PTKIN yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap
mendesak bagi penyelenggaraannya.
Penelitian ini wajib mengeluarkan output berupa laporan (naskah akademik) dan outcome
berupa publikasi ilmiah pada jurnal Nasional Terakreditasi. Dana Bantuan Rp. 41.000.000.
dengan jumlah kuota 11 penelitian
KETENTUAN UMUM:
a) Peneliti adalah dosen tetap IAIN LANGSA dengan Pangkat Akademik minimal Lektor
(III/d) dan memiliki NIDN atau SK Penetapan Dosen Tetap.
b) Bidang penelitian harus linier (dalam konsorsium atau rumpun keilmuan yang sama)
dengan tema penelitian yang diusulkan.
c) Jumlah paket penelitian Dasar Interdisipliner tahun anggaran 2018 sebanyak 11 paket.
KETENTUAN KHUSUS:
a) Bidang ilmu yang diteliti adalah ilmu yang dikembangkan di IAIN LANGSA dengan
kelembagaan kluster penelitian: Ilmu tarbiyah, Syari’ah, Ushuluddin dan Komunikasi
Islam, Ekonomi Islam
b) Tema penelitian adalah penelitian lapangan
c) Pendaftaran dan mengupload berkas secara online di http://litapdimas.kemenag.go.id
4. Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi
Jenis penelitian terapan dan pengembangan perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk
menemukan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat
bagi penguatan PTKIN berdasarkan skala prioritas pada rencana strategis masing-masing
PTKIN. Satuan ukur keluaran (output) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi
bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek.
Adapun outcome penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal internasional
bereputasi global. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang
dan maksimal 3 (tiga) orang. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat
direkomendasikan. Dana Bantuan Rp. 75.000.000, dan jumlah kuota 1 paket penelitian
KETENTUAN UMUM:
a) Tim peneliti terdiri dari seorang Ketua Peneliti dan dua orang Anggota Peneliti serta
diperkenankan merekrut dua orang asisten lapangan.
b) Ketua Peneliti yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen PNS tetap IAIN
LANGSA dengan Pangkat Akademik Lektor Kepala (III/d) dan minimal pendidikan S3
(telah bergelar Doktor).
c) Anggota peneliti adalah dosen tetap di lingkungan IAIN Langsa, mempunyai pangkat
akademik minimal Asisten Ahli (III/b) dansatu orang asisten peneliti minimal
pendidikan S2, dua orang asisten lapangan.
d) Bidang illmu ketua peneliti harus linier (dalam konsorsium atau rumpun keilmuan yang
sama) dengan tema penelitian yang diusulkan.
e) Jumlah paket penelitian kelompok pemula individu tahun anggaran 2018 sebanyak
delapan paket.
KETENTUAN KHUSUS:
d) Bidang ilmu yang diteliti adalah ilmu yang dikembangkan di IAIN LANGSA dengan
kelembagaan kluster penelitian: Ilmu tarbiyah, Syari’ah, Ushuluddin dan Komunikasi
Islam, Ekonomi Islam
e) Tema penelitian adalah penelitian lapangan
f) Pendaftaran dan mengupload berkas secara online di http://litapdimas.kemenag.go.id
B. MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN
1. Pengusulan proposal penelitian dilaksanakan secara online melalui litapdimas dengan
perpanjangan pendaftaran sampai tanggal 15 Febuari 2018.
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2. Pengusul mengirimkan hard copy proposal kepada LP2M paling lambat tanggal 20
Febuari 2018 kepada saudara Fakhrurrazi, MA
3. Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaa review dengan melakukan
koordinasi kepada pihak LP2M paling Lambat tanggal 20 Febuari 2018
4. Sistematika penulisan proposal meliputi beberapa aspek dibawah ini:
A. Konten
Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka
dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf Times New
Roman ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
B. Sampul Muka/Cover
Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama
pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
C. Judul.
Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (to the point),
dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
D. Latar Belakang
Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan
fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu :
a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui
penelitian yang akan dilakukan;
d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah;
f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
E. Tujuan
Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan
jelas.
F. Perumusan Masalah
Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh
hasil penelitian dengan data yang akurat.
G. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu
Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya,
berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
H. Konstribusi
Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan
baik secara teoritis maupun praktis.
I. Metode
Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan,
analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
J. Jadwal Pelaksanaan
Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan
dalam bentuk tabel.
K. Personalia
Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis
lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan
penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
L. Rencana Anggaran Biaya
Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan
yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan
dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
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M. Biodata Peneliti
Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID
Litapdimas, pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP,
email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
N. Daftar Pustaka
Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi
menggunakan sumber rujukan mutakhir, 80% diambil dari jurnal, lima tahun terakhir.
Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis,
judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang
digunakan dalam proposal yang dijadikan daftar pustaka.
N. Lampiran-lampiran
a. Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang
bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada PTKI yang bersangkutan.
b. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M/P3M yang menjelaskan
bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak
diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang
ditentukan;
Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan
dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang
didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan
terhindar dari plagiarism, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang
bersangkutandan dibubuhi materai Rp. 6,000 (enam ribu rupiah).
5. Tahapan Pelaksanaan Penelitian:
a) Kriteria Penilaian Proposal

No
.

Aspek Penilaian

Penjelasan

Skala
Bob
(1 s/d
ot
5)

Ju
mla
h

Substansi Akademik

1. Latar Belakang
Masalah

A
2. Rumusan Masalah dan
Tujuan Penelitian

3. Originalitas, Urgensi
dan Luaran Penelitian

Berisi tentang kegelisahan
akademik yang terdiri dari
penyampaian data dan fakta
terkini, persinggungan
kajian-kajian terdahulu,
motivasi peneliti, dan argumen
peneliti, sehingga penelitian ini
penting dilakukan.
Logis, fokus, jelas dan
terhubung dengan kegelisahan
akademik yang terdapat dalam
latar belakang.
Penelitian memiliki derajat
kemutakhiran/kebaruan dan
mempunyai nilai kelayakan
untuk dipublikasikan di jurnal
ilmiah.

10

10

15

Kontribusi Akademik
B

C

Kontribusi Akademik

Metodologi
1. Ketepatan
menggunakan metode
dan Teori
2.Penggunaan referensi

Penelitian memberikan
kontribusi akademik dari yang
sifatnya lokal dan dapat
terhubung dengan dunia
keilmuan global
Metode dan teori yang
dipergunakan sesuai dengan
masalah dan tujuan penelitian.
Penelitian merujuk pada
referensi utama/babon dan
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jurnal ilmiah terbitan mutakhir.
Dapat menunjukkan
keterkaitan penelitian dengan
literatur-literartur terdahulu,
sehingga ditemukan
perbedaan-perbedaan dan
kesamaan atau sama sekali
tidak ada.
Kemampuan
mengartikulasikan gagasan dari
proposal.

3.Kajian hasil riset
sebelumnya yang
berkaitan

D

10

Presentasi

15

10

Alokasi Biaya dan Waktu
E

Pembiayaan
Jumlah Total
Rekomendasi

Anggaran yang diusulkan
rasional dan roadmap
pelaksanaan penelitian.

5
100

A Skor 401 - 500 =
Layak/lulus
B Skor 301 - 400
=Dipertimbangkan
C Skor 100 - 300 =Ditolak

C CATATAN KHUSUS:
a
tatan: Skala 1 : Sangat Tidak Layak; 2 : Tidak layak; 3 : Cukup;
Sekali

4 : Baik; 5 : Baik

b) Jadwal penelitian
A. Tahap Awal Penelitian:
1) 6 s/d 11 Februari 2018
: Pengumuman Penelitian
2) Sampai 15 Februari 2018 : Perpanjangan penelitian litapdimas secara online
B. Tahap Pra Seleksi Proposal Penelitian
1) 15 s/d 20 Februari 2018 : Seleksi Administrasi Proposal
2) 21 s/d 25 Februari 2018 : Seleksi proposal penelitian
3) 28 sd. 29 Febuari 2018 : Pengumuman kelulusan proposal
C. Tahap Pelaksanaan Penelitian
1) 1 s/d 5 Maret 2018
: Tanda Tangan kontrak penelitian
2) Maret s/d Juli 2018
: Pelaksanaan Penelitian
6. TAHAP SEMINAR HASIL
a) Honor dan Pengelolaan Dana Penelitian;
- Biaya yang timbul akibat pengelolaan kegiatan penelitian ini dibebankan kepada
DIPA IAIN Langsa Tahun Anggaran 2018;
- Pengelolaan dana pelaksanaan penelitian dilakukan oleh Peneliti dikarenakan dana
dkeluarkan dalam bentuk block grand dan untuk pelaksanaan seminar proposal dan
seminar hasil penelitian dikelola oleh kepanitian dari LP2M.
b) Jadwal Seminar Hasil Penelitian
A. 1 s/d 15 Agustus 2018 : Seminar Hasil Penelitian
B. 16 s/d 31 Agustus 2018 : Penyerahan revisi hasil penelitian
C. Desember 2018
: Laporan Publikasi Ilmiah dan Penyerahan Dummy
buku
Mengetahui,
Ketua LP2M IAIN LANGSA
dto
Drs. H. Abdullah AR, MA
NIP.19530705 197703 1 001
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