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PENGANTAR 

  
  
Publikasi karya ilmiah merupakan salah satu indikator bagi perguruan tinggi untuk 
menentukan seberapa  besar  institusi  tersebut  berkontribusi  terhadap  perkembangan  
ilmu  pengetahuan. Publikasi juga menjadi indikator penilaian yang signifikan dalam 
akreditasi program studi dan kenaikan jabatan dosen. Berkaca pada situasi tersebut, 
publikasi dosen dan mahasiswa menjadi aspek strategis yang perlu diprioritaskan sekaligus 
diberikan dukungan dengan optimal.  
  
Atas dasar semangat tersebut, sejak tahun 2020 Unit Riset dan Publikasi  FH  UGM  
melakukan  perubahan  pada  skema  hibah  penelitian  yang  dikelolanya.  Perubahan 
tersebut dilakukan untuk mendorong dosen dan mahasiswa mempublikasikan 
penelitiannya dalam jurnal internasional  atau  jurnal  nasional. Perubahan ini diharapkan 
mampu memfasilitasi tujuan untuk meningkatkan penelitian dosen yang terpublikasi di 
forum dan media yang otoritatif.  
  
Panduan  ini  disusun  sebagai  acuan  pelaksanaan  program hibah penelitian yang dikelola 
oleh URP. Panduan  ini  berisi  informasi  terkait  mekanisme  pengajuan  proposal  penelitian, 
mekanisme seleksi dan evaluasi, dan pelaporan penelitian.   
 
Pedoman ini, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan hibah penelitian yang dikelola 
URP dapat diakses melalui http://rispub.law.ugm.ac.id/  
  
  

Yogyakarta,  21 Maret 2022 
Ketua URP 

 
 
 

Rizky Septiana Widyaningtyas 
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A.  Skema Hibah Penelitian Mahasiswa 

  
Penelitian mahasiswa dilakukan untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam melakukan 
penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian 
masyarakat sesuai dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Hibah penelitian 
dapat diakses oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum UGM pada jenjang baik S1, S2, 
maupun S3. Penelitian dapat dilakukan melalui kelompok yang terdiri paling banyak tiga 
orang. Luaran penelitian berupa manuskrip jurnal yang disubmit pada jurnal nasional 
terakreditasi. 
 

B.  Kriteria Pengusul   

 
Kriteria dibagi ke dalam kriteria umum dan khusus  
a. Kriteria Umum 

1) Peneliti adalah Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum UGM baik untuk jenjang S1 (Reguler 
maupun Internasional), S2 (Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Magister 
Hukum, Magister Litigasi dan Magister Kesehatan), S3 (Program Doktor).  

2) Proposal Penelitian Mahasiswa dapat diajukan baik secara Individu maupun secara 
berkelompok (paling banyak 3 orang), dengan catatan bahwa nominal dana 
penelitian diberikan berdasarkan judul penelitian, bukan berdasarkan jumlah 
peneliti.  

3) Semua pengusul wajib mengikuti semua proses dalam rangkaian seleksi penelitian 
mahasiswa dan wajib mengikuti semua format yang telah ditetapkan oleh Unit Riset 
dan Publikasi FH UGM  

4) Semua pengusul memiliki integritas dan komitmen untuk menyelesaikan riset sesuai 
dengan target hasil dan waktu yang ditetapkan.  

5) Pengusul penelitian tidak sedang menjalani sanksi penelitian dari 
fakultas/universitas. 

6) Pengusul tidak memiliki tunggakan luaran penelitian dari skema penelitian yang 
sama dari program hibah tahun sebelumnya 

 
b. Kriteria Khusus 

Khusus untuk pengusul dari Mahasiswa jenjang S1, pengusul harus sudah lulus 
matakuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH) yang dibuktikan 
dengan KHS, atau sudah mengikuti Workshop Penelitian Hukum yang diselenggarakan 
oleh URP dibuktikan dengan Sertifikat Peserta.  
 
Untuk mahasiswa yang belum lulus MPPH atau tidak mengikuti Workshop Penelitian 
Hukum dari URP tetap dapat mengajukan penelitian dengan kapasitas sebagai anggota 
dalam penelitian kelompok, dengan ketua peneliti sudah lulus MPPH dan mengikuti 
Workshop Penelitian Hukum dari URP. 
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C.  Ketentuan Submisi  

 
1) Setiap mahasiswa hanya dapat mengajukan 1 (satu) judul untuk skema HPM baik secara 

individu maupun di dalam kelompok.  
2) Mahasiswa yang mengajukan proposal Hibah Penelitian Mahasiswa (HPM) masih dapat 

menjadi asisten peneliti untuk dosen yang mengajukan hibah penelitian yang diberikan 
oleh URP, antara lain Hibah Penelitian Jurnal Internasional (HPJI), Hibah Penelitian 
Jurnal Nasional, (HPJN), Hibah Penelitian Pusat Kajian (HP-Puska), dan Hibah Penelitian 
Kolaborasi (HPK).  

3) Proposal penelitian yang diterima oleh URP akan  diseleksi  oleh  Dewan  Reviewer.  
Keputusan  Dewan  Reviewer bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

D.  Kewajiban Penerima Hibah  

 
Pengusul yang proposal penelitiannya dinyatakan lolos dalam Rapat Dewan Reviewer 
dinyatakan sebagai penerima hibah. Penerima Hibah wajib mengikuti setiap tahapan yang 
telah ditetapkan oleh URP, termasuk dalam hal ini:  
1) Mengikuti workshop, mentoring dan research meeting yang diselenggarakan dalam 

skema penelitian;  
2) Menyesuaikan proposal sesuai dengan format yang ditentukan URP;  
3) Menyesuaikan  format  manuskrip  sesuai  dengan  gaya  selingkung  jurnal  nasional yang 

dituju;  
4) Melakukan review terhadap artikel rekan sejawat dalam proses peer review (writing 

workshop) 
5) Melakukan submisi ke jurnal yang ditargetkan dalam proposal.  
 
Daftar jurnal nasional dapat dilihat pada tautan berikut: 
https://sinta.kemdikbud.go.id/journals   

E.  Nilai Hibah Penelitian  

 
1) Usulan penelitian yang dinyatakan lolos akan didanai dengan nilai maksimal hibah 

penelitian sebagai berikut : 
Mahasiswa S1  : Rp. 5.000.000 
Mahasiswa S2  : Rp. 6.000.000 
Mahasiswa S3  : Rp. 7.000.000 

2) Kuota  untuk  skema  Hibah  Penelitian  ini  adalah  77 (tujuh puluh tujuh) proposal 
penelitian.  

3) Proposal yang dapat diterima adalah proposal yang dinyatakan layak oleh Dewan 
Reviewer.  Penerimaan proposal penelitian tidak ditentukan oleh ketersediaan kuota.  

4) Mekanisme Pencairan Dana Penelitian.  
a. Pencairan dana tahap pertama sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai hibah, 

dilakukan setelah pengumuman proposal dinyatakan layak untuk didanai. Pencairan 
Dana dilakukan pada Bendahara dengan menyerahkan Berita Acara Penerimaan 
Proposal Final.  

https://sinta.kemdikbud.go.id/journals
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b. Pencairan dana tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai hibah. 
Pencairan dilakukan pada Bendahara yang ditunjuk pada saat pencairan tahap 
pertama dengan menyerahkan Berita Acara Penerimaan Manuskrip Jurnal dan Bukti 
Submisi Jurnal Nasional. 

 
F.  Tata Cara Pengajuan Proposal  
 
Mahasiswa Pengusul penelitian mengajukan tiga jenis dokumen, meliputi:  
1. Proposal Penelitian   
2. CV (seluruh personil penelitian, termasuk asisten peneliti),  
3. KHS MPPH atau sertifikat peserta Workshop Penelitian Hukum dari URP.  
  
Proposal  disampaikan  melalui  Form  Submisi  Proposal  Penelitian  Tahun  2022 (di  
http://bit.ly/HibahPenelitianURP2022). Untuk dapat mengakses form tersebut, peneliti  
harus  login menggunakan akun email UGM.   
 

G.  Tahapan Hibah Penelitian untuk Jurnal nasional 
 

 

H.  Outline (Kerangka) Proposal  

 
Proposal penelitian ditulis dalam format MS Word dengan jumlah kata maksimal 3.000 kata. 
 
Proposal Penelitian  disampaikan  dalam  Bahasa  Indonesia atau Bahasa Inggris,  dan  
memuat  bagian-bagian  sebagai berikut:  
1) Judul (1 halaman)  

Disampaikan  dengan  ringkas  dan  mengindikasikan  dengan  jelas  pendekatan  
penelitian atau pertanyaan kunci dalam penelitian. Kaidah judul juga menyesuaikan gaya 

Sosialisasi Hibah
Penelitian

Mahasiswa

Workshop 
Penelitian

Hukum

Penerimaan
Proposal

Seleksi Proposal 
oleh Dewan 

Reviewer

Pengumuman 
Hasil Seleksi 

Proposal

Pencairan Dana 
Tahap 1 (80%)

Penelitian
Workshop 

Pendampingan
Penelitian

Mentoring dan 
Research 
Meeting

Draft Manuskrip

Mentoring dan 
Research 
Meeting

Submission ke 
Jurnal

Three Minutes 
Research 

Presentation
Laporan ke URP

Pencairan Dana 
Tahap 2 (20%)
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selingkung jurnal yang dituju. Halaman ini juga berisikan informasi tentang tim 
penelitian (termasuk anggota  peneliti  dan  asisten  peneliti)  dan  kontak  (email  dan  no  
telpon)  yang  menjadi narahubung.  

2) Pendahuluan (8-10 paragraf)  
Memuat secara ringkas: 1) latar belakang atau permasalahan di seputar topik penelitian; 
2) literature review (studi-studi dan debat ilmiah yang berkaitan dengan 
permasalahan/topik  penelitian);  3)  urgensi  dan  signifikansi  penelitian;  dan  4)  
kontribusi  penelitian terhadap topik studi;   

3) Rumusan Masalah 
Memuat  fokus  atau  masalah  yang  ingin  dijawab  dalam  penelitian.  Bagian  ini  dapat 
disajikan dalam bentuk list (daftar pertanyaan) maupun problem statement.  

4) Metodologi (2-3 paragraf) 
Memuat  metode  penelitian  dan  kerangka  konseptual/teoritis  penelitian.  Bagaimana 
pengambilan data dan analisis akan akan dilakukan. Bagian ini juga dapat menunjukkan 
ruang lingkup dan batasan dari metode yang dipilih.  

5) Outline Manuscript (sesuai gaya selingkung jurnal yang dituju)  
Lazimnya berisi pendahuluan; metode/pendekatan/metodologi/; sub pokok bahasan; 
dan kesimpulan/diskusi. Setiap bagian dari outline diberikan deskripsi singkat (1 
paragraf) mengenai substansi yang akan dikembangkan dari outline tersebut.  

6) Jurnal yang dituju  
Pengusul  mencantumkan  2–3  jurnal  yang  menjadi  pilihan  tujuan  submisi  dan  status 
teakreditasi. Pengusul dapat melihat pilihan jurnal nasional melalui link pada bagian D 
panduan hibah ini. Pengusul yang hendak menerbitkan artikelnya di jurnal internasional 
juga dapat menyebutkan jurnal yang dituju pada bagian ini. 

7) Jadwal Penelitian  
Memuat secara ringkas rencana kegiatan dan waktu kegiatan dalam penelitian.  

8) Daftar Pustaka  
Memuat referensi yang didiskusikan dalam, dan digunakan untuk menyusun, proposal.  

  

I.  Penilaian Proposal Penelitian  
1) Penilaian  proposal  untuk  desk  evaluation  dilakukan  reviewer yang ditunjuk oleh URP 
2) Penilaian  dilakukan  dengan  semangat  peer-review  (penilaian  sejawat).  Proses 

penilaian  menekankan  pada  upaya  memberikan  masukan  dan  catatan  bagi 
peningkatan kualitas riset dan publikasi. 

 
Adapun komponen penilaian dalam proses seleksi proposal nanti meliputi beberapa aspek 
sebagai berikut:  
 

No Kriteria Penilaian 
1 Rumusan masalah (30%) 

a. Kemampuan peneliti melakukan problematisasi 
b. Kemampuan menunjukan korelasi yang konsisten 

antara Rumusan Masalah dan latar belakang 
c. Kemampuan menunjukkan legal gap 
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2 Kontribusi dan Signifikansi Riset (30%) 
a. Novelty/ kebaruan riset 
b. Kemampuan menjelaskan literature review dan 

teoritical framework. 
3 Metode penelitian yang konsisten dengan permasalahan 

dan tujuan penelitian (20%) 
4 Kemampuan peneliti untuk memahami dan menggunakan 

berbagai publikasi lain sebagai referensi. (20%) 
 
J. Mentoring 
 
Setiap penelitian yang lolos didanai, akan dilakukan pendampingan oleh Mentor yang 
ditentutan berdasarkan kesesuaian kepakarannya dengan topik yang diteliti. Kosultasi 
dengan mentor (mentoring) dilaksanakan selama penelitian berjalan, sekaligus untuk 
memberikan masukan terhadap draft manuskrip jurnal sebagai luaran penelitian dan 
menyempurnakan manuskrip sebelum disubmit ke jurnal nasional yang dituju. 
 
K. Workshop dan Research Meeting 
 
Workshop  dan research meeting diadakan untuk memberikan dukungan bagi mahasiswa 
dalam melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitian dalam bentuk naskah artikel 
untuk dikirimkan ke jurnal nasional. Mahasiswa penerima hibah penelitian wajib berperan 
aktif dalam workshop dan research meeting yang diselenggarakan dalam skema penelitian 
hibah penelitian ini.  
 
 
K.  Tema dan Cluster Penelitian  
 
Tema utama dari program Hibah Peneltian URP tahun 2022 ialah “Hukum dan keadilan: 

keberpihakan terhadap kaum rentan, difabel, dan marjinal dalam proses pembangunan 

berkelanjutan.” Proposal penelitian yang diajukan diharapkan sejalan dengan tema utama 

tersebut. Namun proposal diluar tema tersebut tetap akan dipertimbangkan dengan 
memperhatikan peluang memberikan luaran penelitian yang berkualitas.  

Setiap peneliti yang proposal penelitiannya diterima akan dikumpulkan ke dalam cluster 
penelitian. Pembagian cluster menjadi sarana bagi URP untuk memberikan dukungan yang 
lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian. Cluster penelitian, antara 
lain:  
1. Penelitian tentang pengadilan, putusan pengadilan, dan penyelesaian sengketa (court 

studies and dispute studies).  
2. Penelitian tentang pembentukan hukum dan analisis teks hukum (law making and legal 

analysis).  
3. Penelitian tentang pelaksanaan dan penegakan hukum (law in action)  
4. Penelitian tentang access to justice, human rights and social movement 
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5. Penelitian tentang tata pemerintahan (traditional, local, national dan transnational 
governance) 

6. Penelitian tentang teori, asas, dan konsep hukum (legal theory) 
 

L. Luaran Penelitian  
 
Luaran dari program Hibah Penelitian Mahasiswa, antara lain: 
1. Softcopy Manuskrip Jurnal;  
2. Softcopy Bukti Submisi Jurnal;  
3. Softcopy Poster Publikasi Hasil Penelitian (Desain Format A2). 

  
L.  Jadwal Pelaksanaan Penelitian  
  
Program Penelitian HPM ini dirancang untuk kurun waktu  8  (delapan) bulan, dimulai pada  
Bulan April hingga Bulan November. Adapun detail uraian kegiatan sebagai berikut:   
 

NO URAIAN KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN 

1 Sosialisasi Hibah Penelitian   25 Maret 2022 

2 Penerimaan proposal penelitian  4 – 29 April 2022 

3 Proses seleksi proposal (Desk Evaluation) 2 – 13 Mei 2022 

4 Rapat Hasil Seleksi Board of Reviewer 16 – 19 Mei 2022  

5 Pengumuman Hasil Seleksi Proposal 20 Mei 2022 

6 
Penyelesaian Administrasi Pencairan Dana 
Termin Pertama (80%) 

30 – 31 Mei 2022 

7 Penelitian 1 Juni – 30 September 2022 

8 Mentoring 1 Juni – 30 September 2022 

9 Workshop dan Research Meeting 1 Juni – 30 September 2022 

8 Draft manuskrip jurnal 1 Oktober 2022 

9 Review sejawat dan mentor 2 – 14 Oktober 2022  

10 Writing Workshop  15 – 16 Oktober 2022 

11 
Revisi artikel berdasarkan masukan dari peer 
review dan writing workshop 

17 – 30 Oktober 2022  

12 Submit ke Jurnal nasional Paling lambat 1 November 2022 

13 Three minutes research presentation 7 – 11 November 

14 
Penyelesaian Adminitrasi Pencairan Dana 
Termin Kedua (20%) 

23 – 25 November 2022 
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Lampiran 

 
Lampiran 1 – Format halaman judul 
 

PROPOSAL PENELITIAN 
HIBAH PENELITIAN MAHASISWA 

 
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA 

MELALUI UNIT RISET DAN PUBLIKASI 
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA 

 
JUDUL : 

Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 

 
 
 
 
 

 
 
 

OLEH 
 

Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono 
NIM. XXXXX 

  
  
  
   
  
  

FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS GADJAH MADA 

2022 
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Lampiran 2 -  Daftar Peneliti 

 

1. Ketua Peneliti  
a. Nama lengkap  
b. NIP/NPU  
c. Departemen  
d. Tempat penelitian  
e. Waktu yang disediakan  
f. Nomor Kontak  
  

2. Anggota Peneliti 1  
a. Nama lengkap  
b. NIP/NPU  
c. Departemen  
d. Tempat penelitian  
e. Waktu yang disediakan  
f. Nomor Kontak  

  
3. Anggota Peneliti 2  

a. Nama lengkap  
b. NIP/NPU  
c. Departemen  
d. Tempat penelitian  
e. Waktu yang disediakan  
f. Nomor Kontak  

  
4. Asisten Peneliti   

a. Nama lengkap  
b. NIM  
c. Departemen/konsentrasi (jika 

ada) 
 

d. Tempat penelitian  
e. Waktu yang disediakan  
f. Nomor Kontak  
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Lampiran 3 - Contoh Daftar Riwayat Hidup Peneliti  

(diisi oleh semua peneliti)* 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
  
Nama      :    
NIP/NPU/NIM    :    
Departemen/Pusat Kajian  : 
Posisi      :  *Ketua Peneliti/Anggota  
Tempat, tanggal lahir  : 
Alamat     :    
Pendidikan     :  1.  S1 …………………………………………………………… 

   2.  S2 …………………………………………………………… 
   3.  S3 …………………………………………………………… 

Telepon     :    
Email      :    
  
Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir:  
      

Tahun Judul Penelitian Sumber Dana 
   
   
   

      
      
 Pengalaman Publikasi 5 tahun terakhir:  
 

Jenis Publikasi 
*(Jurnal/Buku/Publikasi 

Lain) 
 

Penerbit, Tahun terbit, 
Volume, Nomor 

 

Judul Publikasi 

   
   
   

 
Yogyakarta,……….. 2022  

  
  
  
 

(Peneliti)  
  
*  Format  ini  tidak  mengikat.  Pengusul  dapat  menggunakan  format  lain  untuk  
penulisan CV yang memuat informasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada lima  
tahun terakhir. 


