Peraturan
Hibah Penelitian Departemen dan
Pusat Kajian
Unit Riset dan Publikasi
Fakultas Hukum UGM

Latar Belakang
➢ Perlu ada dorongan utk pembaharuan dan
penyusunan RPKMP/Bahan Ajar yg berbasis
pada riset.
➢ Kebutuhan untuk mendorong departemen
dan pusat kajian di FH UGM menjadi center
of excellence dalam riset dan pengajaran.
➢ Riset yang dilakukan pusat kajian perlu
diarahkan untuk mendukung pengembangan
keilmuan.

Ketentuan
• Format proposal dan laporan hasil penelitian, pada dasarnya, sama
dengan penelitian reguler untuk dosen, kecuali untuk hal berikut:
– Kedua dokumen menjelaskan kontribusi riset terhadap topik atau beberapa
topik dalam salah satu mata kuliah yang diampu departemen. Contoh: riset
mengenai ‘sejarah pemikiran hukum adat dan argumentasi ontologisnya’ akan
berkontribusi terhadap topik: 1) pengertian, 2) ciri-ciri dan sumber hukum
adat, serta 3) dasar berlakunya hukum adat pada mata kuliah Hukum Adat.
– Dalam laporan hasil, perlu dimuat rekomendasi untuk perubahan/
penyempurnaan bahan perkuliahan (RPKPM, Bahan Ajar dan Reading
Materials)
– Terdapat lembar pengesahan yang ditandatangani Pengusul dan Ketua
Departemen/ Pusat Kajian.

• Pengusul terdiri dari minimal 2 orang dosen tetap di Departemen/ Pusat
Kajian, dengan ketentuan Peneliti Pertama tidak sedang dalam tugas
belajar.
• Pengusul wajib melibatkan mahasiswa sebagai asisten peneliti.
• Tidak terdapat Presentasi Proposal
• Penelitian harus menyelenggarakan sekurangnya satu kali FGD internal
Departemen/ Pusat Kajian. FGD dapat mengundang pihak lain sepanjang
diperlukan untuk memperkaya diskusi dan masukan.

Luaran
1.
2.

3.

Laporan hasil penelitian (format sama dengan penelitian dosen
reguler)
Submisi kepada Jurnal Nasional/ Internasional bereputasi yang
menyebut Departemen/ Pusat Kajian FH UGM sebagai afiliasi
penulis.
Rancangan Perubahan RPKPM/Bahan Ajar, yg memuat:
a. Identifikasi ruang pengembangan dalam materi perkuliahan saat ini;
b. Temuan-temuan dalam riset yang dapat memperbaharui dan
merekonstruksi materi perkuliahan.
c. Rencana perubahan RPKPM/ Bahan Ajar yang akan dilakukan dan
estimasi waktu yg diperlukan.

4.

Video, Poster dan Artikel untuk Kanal Pengetahuan Menara
Ilmu
FH
UGM.
(khusus bagi raw material video (belum diedit) dapat
diserahkan sebelum 10 Desember 2018)

Jadwal
• Tenggat waktu proposal penelitian Senin, 23 Juli
2018 jam 23.59. (disubmit melalui email ppmhk@ugm.ac.id)
• Luaran Penelitian harus diterima oleh URP paling
lambat tanggal 9 November 2018.
• Terkhusus Luaran Penelitian berupa Video diserahkan
pada 10 Desember 2018 dan diserahkan kepada URP
dengan teknis akan diberitahukan kemudian.

Terima Kasih

