PEDOMAN
PELAKSANAAN
PENELITIAN
Universitas Gunadarma

2016
Disusun oleh:
Lembaga Penelitian
Kampus Depok (D), Gedung 4 Lantai 1 Ruang 418
Jalan Margonda Raya No. 100, Pondok Cina - Depok 16424
Telp (021)-788881112 ext 455
email : penelitian@gunadarma.ac.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GUNADARMA
Nomor : 890.2/SK/REK/UG/2015 tanggal 3 Desember 2015
Tentang
SEMINAR INTERNAL USULAN PENELITIAN
Bagian : Lembaga Penelitian
SEMINAR INTERNAL USULAN PENELITIAN
Dokumen POS No. 06
Tanggal Pembuatan : 20-21
Desember 2006
Dibuat oleh: Dr. Ir. Hotniar
Tanggal Revisi : 5-6 Januari 2012
Siringoringo, M.Sc.
Direvisi oleh: Tri
Wahyu Retno
Ningsih, SS, M.M.

Disetujui oleh : Dr. Ir.
Hotniar Siringoringo, M.Sc.

Halaman : 1 dari 3

I. TUJUAN
POS ini dimaksudkan untuk membahas dan mendapatkan masukan proposal penelitian
sebelum diajukan ke sponsor, baik pendanaan internal maupun eksternal, dan
pembahasan proposal penelitian untuk pendanaan internal

II. RUANG LINGKUP
POS ini memuat pelaksanaan seminar internal dengan peserta dari lingkungan
Universitas Gunadarma

III. DASAR HUKUM/ REFERENSI
Kebijakan dasar institusi Universitas Gunadarma, kebijakan nasional, dan aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat.

IV. URAIAN UMUM
Seminar pembahasan proposal penelitian menjadi hal yang sangat perlu. Seminar
pembahasan di lingkungan Universitas Gunadarma dilakukan dalam dua bentuk dan
tahap. Bentuk dan tahap pertama adalah seminar usul penelitian yang terbuka buat umum,
sehingga

peneliti

diharapkan

mendapatkan

masukan

yang

berharga

untuk

menyempurnakan proposal penelitiannya sebelum diajukan ke sponsor internal maupun
eksternal.
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V. UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
Lembaga Penelitian, Peneliti

VI. PROSEDUR
Langkah-langkah pelaksanaan seminar usul penelitian untuk mendapatkan masukan adalah
sebagai berikut:

1. Pembentukan panita seminar usul penelitian sekitar awal November tiap tahun
2. Sekitar akhir November tiap tahun, Lembaga penelitian mendata proposal yang sudah
masuk.
3. Sekitar akhir November Lembaga Penelitian mengumumkan penyelenggaraan seminar
internal usul penelitian dan mengundang keikutsertaan dosen baik yagn sudah
menyerahkan proposal penelitian atau yang belum. Dosen yang belum menyerahkan
proposal diundang dengan harapan bahwa mereka juga akan termotivasi untuk ikut
meneliti dan bersaing dengan memasukkan proposal penelitian baik untuk tahun yang
bersangkutan maupun untuk tahun berikutnya.
4. Mengundang reviewer yang handal
5. Awal Desember melaksanakan seminar usul penelitian. Seminar akan dibagi beberapa
ruangan sesuai dengan bidang ilmu dan peserta yang ada
6. Evaluasi hasil seminar dan pendataan masukan untuk setiap proposal
7. Akhir Desember, permintaan revisi proposal bagi yang sudah menyerahkan ke Lemlit
sebelum pelaksanaan seminar internal usul penelitian
8. Akhir Desember, permintaan proposal bagi yang belum menyerahkan sebelum
pelaksanaan seminar usul penelitian internal

Langkah-langkah pelaksanaan seminar evaluasi usul penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan panita evaluasi usul penelitian sekitar awal Januari tiap tahun
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2. Persiapan dokumen evaluasi
3. Pengumuman hasil DE usul penelitian sekaligus undangan presentasi usul penelitian
4. Mengirimkan undangan ke reviewer
5. Rapat reviewer dan Lemlit
6. Pelaksanaan seminar pembahasan usul penelitian dihadiri ketua peneliti dan reviewer.
7. Rekapitulasi hasil seminar evaluasi dilakukan oleh lemlit
Pengumuman hasil seminar pembahasan usul penelitian melalui milis

Gambar 1. Seminar internal hasil penelitian
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