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PANDUAN 
HIBAH PENELITIAN MAHASISWA 

 FAKULTAS KEDOKTERAN-UNIVERSITAS HASANUDDIN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Hibah penelitian mahasiswa Fakultas Kedokteran merupakan program yang baru 

diselenggarakan di tahun 2014 oleh Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kegiatan 

ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan minat, motivasi, dan kemampuan 

mahasiswa dan dosen dalam melakukan penelitian dan/atau yang mendukung road map 

penelitian dari masing-masing Program Studi di Fakultas Kedokteran yang ada. Program ini 

juga merupakan usaha yang mendukung salah satu Tridarma Perguruan Tinggi yakni 

penelitian.   

 

B. BENTUK PENGHARGAAN 

Dana hibah penelitian yang ditawarkan adalah maksimal sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas 

juta Rupiah) untuk setiap satu judul penelitian dari mahasiswa.  

 

C. PERIODE PELAKSANAAN 

Berikut ini adalah periode pelaksanaan program Hibah Penelitian mahasiswa 2014: 

1. Sosialisasi : 8-14 September 2014 

2. Pemasukan proposal : 10-21 September 2014 

3. Seleksi proposal : 22-28 September 2014 

4. Pengumuman pemenang : 29 September 2014 

5. Pengusulan Etik Penelitian : 29 September s/d 3 Oktober 2014 

6. Penyiapan alat dan bahan penelitian : 29 September s/d 12 Oktober 2014 

7. Penerimaan dana: 30 September 2014 

8. Waktu penelitian: 1 Oktober s/d 15 November 2014 

9. Laporan akhir: 15 s/d 25 November 2014 

10. Presentasi oral dalam sebuah seminar mahasiswa dari grup peneliti mahasiswa (untuk 

20 judul yg diseleksi) dan untuk semua peserta wajib menyiapkan poster : 30 November 

2014  

11. Pertanggungjawaban Administrasi: sampai dengan 10 Desember 2014 

 

D. AREA PENELITIAN 

Area penelitian bebas bisa sesuai dengan road map penelitian program studi masing-masing 

dan bisa area penelitian baru di setiap program studi yang ada di Fakultas Kedokteran 

Universitas Hasanuddin (Kedokteran, Keperawatan, Fisioterapi, Kedokteran Hewan, dan 

Psikologi). 

 

E. PERSYARATAN ADMINISTRASI 

 Tim penelitian mandiri  terdiri dari satu sampai dengan tiga orang mahasiswa (1-3 

orang) dan satu sampai dengan dua orang dosen pembimbing (1-2 orang). 

 Pembimbing dipilih oleh mahasiswa sendiri  
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 Pembimbing mempunyai hak untuk ikut dalam laporan publikasi tapi tidak sebagai 

penulis utama. 

 Syarat Tim Peneliti: 

i. Ketua : mahasiswa S1 (tingkat akademik dan pendidikan profesi) 

ii. Anggota : 

1. Mahasiswa yang berstatus aktif  

2. Mahasiswa boleh beda angkatan 

3. Boleh beda program studi (ketua dipilih oleh tim peserta dan 

menjadi acuan nama program studi di proposal) 

iii. Pembimbing: 

o Dosen Fakultas Kedokteran atau Dosen Luar Biasa yang mempunyai 

Surat Keputusan mengajar dari Dekan 

o Masing-masing pembimbing bertanggung jawab untuk memberikan 

pengarahan/bimbingan pada mahasiswa yang terlihat dari pertemuan 

bimbingan teknis penelitian minimal 3x yang tercatat di Log book 

Mahasiswa.  

o Pembimbing membuat pernyataan bahwa alat dan bahan penelitian 

sudah tersedia dan memungkinkan penelitian untuk dilaksanakan sesuai 

jadwal (Surat Pernyataan dilampirkan). 

 

F. TATA CARA USUL PENELITIAN 

Proposal Penelitian harus ditulis dengan mengikuti persyaratan dan tata tulis seperti 

dibawah ini: 

1. Hardcopy Proposal (Sebanyak 3 eksemplar) dikirimkan ke sekretariat/panitia bagian 

Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin, sedangkan softcopy 

dikirimkan ke email panitia. 

2. Ditulis dengan huruf/font Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1,5, margin 4x3 cm 

3. Daftar rujukan (kurang dari 10 tahun) 

4. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4 dengan berat minimal 70 gram/m2 

5. Proposal penelitian tidak mencantumkan nama-nama tim peneliti (Proposal diklip 

rapi) 

6. Cover letter (1 lembar) berisi judul, nama peneliti, dan program studi (sesuai contoh) 

7. Siapkan Lembar pengesahan yang ditanda tangani ketua peneliti, salah-satu 

pembimbing, dan Dekan Fakultas Kedokteran (2 lembar) 

8. Siapkan lembar pernyataan dari Pembimbing yang menjamin penelitian dapat 

terlaksana dalam waktu yang sesuai dengan jadwal. 

9. Pengusulan proposal penelitian ke komisi etik dilakukan setelah pengumuman 

pemenang 

10. Jumlah halaman proposal maksimal 12 halaman (tanpa cover, daftar isi, dan 

lampiran) 

11. Aspek-aspek yang harus dipenuhi atau tercantum dalam proposal: 

 Judul penelitian 

Berikan judul penelitian yang menggambarkan secara ringkas terhadap 

keseluruhan objek yang akan diteliti.  
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 Abstrak 

Uraikan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode 

yang akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Abstrak harus mampu 

menjelaskan secara singkat tentang rencana kegiatan penelitian yang di usulkan. 

Tidak melebihi 200 kata, diketik dengan jarak baris 1 spasi. 

 Latar belakang, menjelaskan mengenai data/fakta yang ada, masalah/fenomena 

yang ada, dan urgensi penelitian dan diakhiri dengan rumusan masalah penelitian 

(1-2 halaman) 

 Tujuan penelitian (tidak lebih dari 1 halaman). 

 Manfaat penelitian (tidak lebih 1 halaman). 

 Tinjauan Pustaka  

State of the art dalam bidang yang diteliti yang ringkas, sumber acuan referensi 

yang relevan dan terkini (tidak lebih lama dari 10 tahun terakhir) , hasil penelitian 

dari studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan sesuai dengan proposal yang 

diajukan (1-3 halaman). 

 Metode Penelitian  

Dilengkapi dengan bagan alur penelitian yang menggambarkan hal-hal yang telah 

dilaksanakan dan dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, lokasi 

pelaksanaan penelitian, mulai dari mana, dan teknik-teknik pengumpulan data 

yang tidak umum perlu dijelaskan, serta penjelasan tentang analisis yang 

dilakukan (2-4 halaman). 

 Daftar Pustaka 

Disusun berdasarkan sistem Harvard. Hanya pustaka yang dikutip dalam 

penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

 Rincian anggaran/pembiayaan 

Perencanaan pembiayaan terhadap penelitian yang akan dilakukan, diperinci dan 

dibuat disesuaikan dengan tabel berikut: 

No Jenis Pengeluaran Alokasi dana yang 
diusulkan 

 Expert Fee  Maksimal 10% 

 Materi/Alat/biaya perjalanan penelitian Maksimal 80% 

 Publikasi internal/laporan/ATK/Administrasi Maksimal 10% 

 

10.          Lampiran (kuisioner, surat informed-consent, surat izin penelitian, dan lain-lain) 

Contoh Halaman Cover Letter : 

 

 

 

 

 

LOGO UNHAS 

 

 

PROPOSAL 

HIBAH PENELITIAN MAHASISWA 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

 

JUDUL PENELITIAN 

 
TIM: 

 

 

 

PROGRAM STUDI 
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G. LAPORAN HASIL PENELITIAN 

1. Laporan hasil penelitian berupa manuscript/draft artikel publikasi dikumpulkan 

mulai tanggal 15 s/d 25 November (dalam Bahasa Indonesia). 

a. Hardcopy Laporan: hasil penelitian (sebanyak 3 eksemplar) dikumpulkan ke Panitia 

dan softcopy dikirimkan ke email panitia. 

b. Ditulis dengan huruf/font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5, margin 4x3 cm 

c. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4 dengan berat minimal 70 gram/m2, 

d. Laporan penelitian harus dijilid antero berwarna hijau muda  

e. Cover jilid dan berwarna hijau muda (sesuai contoh). 

f. Susunan Manuscript/Draft Artikel: 

 Judul penelitian 

 Abstrak 

 Diketik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan merupakan intisari dari  

seluruh tulisan, meliputi: Introduction, Method, Result, and Discussion). Dibawah 

abstrak, disertakan 3-5 kata kunci (Keywords) 

 Pendahuluan, berisikan latar belakang, tujuan, dan urgensi penelitian  

 (tidak lebih dari 3 halaman) 

 Studi Kepustakaan 

State of the art dalam bidang yang diteliti, hasil yang telah dicapai dan studi 

pendahuluan yang sudah dilaksanakan (tidak lebih dari 4 halaman). 

 Bahan dan Metode Penelitian 

Berisi penjelasan tentang rancangan, populasi, sampel, variabel, bahan & alat-alat 

yang digunakan, waktu, tempat, dan teknik. Metode dijelaskan secara utuh 

dengan penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, dan 

indikator capaian yang terukur. (tidak lebih 2 halaman) 

 Hasil penelitian 

Jelaskan hasil penelitian secara ringkas dan mendalam, bila perlu dilengkapi 

dengan gambar, diagram dan/atau tabel (tidak lebih dari 2 halaman) 

 Pembahasan 

  Tuangkan arti hasil penelitian yang mencakup fakta, teori, dan opini (tidak lebih  

 dari 3 halaman) 

 Simpulan dan Saran  

 Daftar Pustaka 

Disusun berdasarkan sistem Harvard. Hanya pustaka yang dikutip dalam usul 

penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

2.    Log book penelitian (Fotocopy) dijilid rapi dan dikumpulkan pada waktu yang  

bersamaan dengan   Laporan hasil penelitian.  
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Contoh cover letter Laporan Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. LAPORAN KEUANGAN 

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian. Laporan ini harus dibuat satu 

rangkap, di klip dan di jilid antero hijau muda. 

 

I. PEMASUKAN PROPOSAL DAN LAPORAN PENELITIAN 

Proposal dan Laporan hasil penelitian dikumpulkan ke kantor sekretaris/panitia Hibah 

Penelitian Mahasiswa Fakultas Kedokteran: Bagian Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran, 

Universitas Hasanuddin. 

LOGO UNHAS 

 

 

LAPORAN HASIL PENELITIAN (MANUSCRIPT) 

HIBAH PENELITIAN MAHASISWA  

FAKULTAS KEDOKTERAN 

 

 

JUDUL PENELITIAN 

 
TIM: 

 

 

 

PROGRAM STUDI 

 

 


