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PANDUAN RISET KOLABORASI INTERNASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2015

PendahuluanRiset Kolaborasi Internasional dilaksanakan dalam rangka untuk merealisasikan MoU antaraUniversitas Sriwijaya dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Riset yang ada di luar negeri. Risetkolaborasi ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan peneliti di Universitas Sriwijaya  untukmelakukan kolaborasi dengan peneliti di luar negeri. Melalui riset kolaborasi Internasionaldiharapkan publikasi internasional, HKI dan buku ajar dan terciptanya jejaring penelitian yanglebih luas, dan komunikasi yang lebih insentif antara peneliti Universitas Sriwijaya dan parapeneliti di luar negeri. Selain itu sarana dan prasarana anatara perguruan tinggi dan lembaga risetdapat dimanfaatkan secara bersama. Melalui riset kolaborasi internasional, peneliti UniversitasSriwijaya  lebih dikenal didunia internasional dan meningkatkan martabat peneliti unsri.
Tujuan Riset Kolaborasi Internasional1. Meningkatkan kemampuan peneliti Unsri untuk melakukan riset Kolaborasi Internasional.2. Memperluas jejaring penelitian antara peneliti Unsri dengan peneliti dari Perguruan Tinggidan Lembaga Riset Luar Negeri.3. Meningkatkan publkasi internasional.4. Meningkatkan pengakuan internasional terhadap penelitian kolaborasi yang dilakukan.5. Meningkatkan citation index dari publikasi internasional.
Bidang Penelitian :1. Ketahanan pangan : Kelapa dan kelapa sawit, padi, ikan, budidaya, daging sapi, telur itikpegagan.2. Energi baru dan terbarukan : biodiesel, coal gastification, biomas benefication, coalupgrading, solar energy, coal bed methane, biothanol, geothermal energy, oil and gas, hidroenergy, hydrogen production, dan bio oil production.3. Lingkungan : pengendalian lingkungan  lahan basah, pengendalian lahan bekas tambang,perubahan iklim global, pengendalian limbah cair, penyediaan air bersih daerah rawa.
Luaran Penelitian :1. Jurnal internasional (luaran wajib)2. HKI3. Buku Ajar4. TTG
Kriteria dan persyaratan Umum1. Proposal penelitian ditulis dalam bahasa inggris2. Penyusunan proposal dilakukan  bersama peneliti Unsri dan peneliti dari Perguruan Tinggiatau Lembaga Riset luar negeri.3. Mempunyai MoU dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Riset luar negeri.4. Ketua peneliti dan anggotanya adalah dosen tetap unsri dengan gelar akademik S35. Jumlah tim penelit Unsri maksimum 3 orang6. Ketua peneliti memiliki track record penelitian yang memadai7. Peneliti di lakukan multi year, masimum 3 tahun yang dengan roadmap yang jelas.
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8. Surat Pernyataan/persetujuan pelaksanaan kerjasama penelitian dari ketua peneliti dariPerguruan Tinggi atau Lembaga Riset luar negeri.9. Menuliskan bagian penelitian mana yang akan dilakukan di Indonesia dan yang akandilakukan di tempat peneliti luar negeri.10. Kedatangan peneliti luar negeri ke Indonesia harus mematuhi ketentuan PP No. 41 tahun2006 tentang  Perijinan Penelitian Asing dan UU No. 18 Tahun 2002.
Pembiayaan UmumJumlah dana penelitian yang dialokasikan pada program ini Rp. 200.000.000,- per judul per tahun.Sedangkan mitra kerjasama luar negeri diwajibkan memberikan kontribusi baik dalam bentuk in
kind dan atau in cash. Mekansme dan tata cara pendanaan diatur dalam Surat PerjanjianPelaksanaan Hibah Penelitian.

I. Format Usulan Penelitian
a. Sampul Muka (warna hijau muda)

PROPOSAL  INTERNASIONAL
RESEARCH COLLABORATION

Logo Perguruan Tinggi

JUDUL PENELITIAN

Nama dan Gelar Ketua PenelitiNama dan Gelar ketua Penelitian Mitra Luar Negeri

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NAMA UNIVERSITAS ATAU LEMBAGA MITRA LUAR NEGERI

MONTH, YEAR
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b. Halaman PengesahanResearch Title : …………………………………………………………………………Principal Investigatora. Full Name : …………………………………………………………………………b. NIP/NIDN : …………………………………………………………………………c. Sex : Male/Femaled. Position : …………………………………………………………………………e. Faculty/Department : …………………………………………………………………………f. Research Center : …………………………………………………………………………g. Office Address : …………………………………………………………………………h. Phone/Fax/E-mail : …………………………………………………………………………i. Home Address : …………………………………………………………………………j. Phone/Fax/e-mail : …………………………………………………………………………International Collaborator : …………………………………………………………………………a. Full Name : …………………………………………………………………………b. Institution : …………………………………………………………………………Research Duration : ………….. years
Research Budget
Years Proposed to Unsri Counter Budget from

CollaboratorYear 1 IDR……………………………….. USD …………………………………….Year 2 IDR……………………………….. USD …………………………………….Year 3 IDR……………………………….. USD …………………………………….
Place, date, month, yearInternational Collaborator, Prinsipal Investigator

Seal and signature
(Full name) (Full name)NIP

Approved by,Head of Research InstituteSeal and signature
(Full name)NIP
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II. Substansi Penelitian

ABSTRAKDalam abstrak dikemukaan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai sertametode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Abstrak harus mampu menguraikansecara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. Abstrak diketi dengan jarakbaris 1 spasi.
BAB I PENDAHULUANPendahuluan memuat latarbelakang dipaparkan permasalahan yang akan diteliti, urgensi sertarasional dan potensi kontribusi tim peneliti dalam menyelesaikan masaah tersebut. Rekam jejakkerjasama penelitian, kerjasama penelitian yang sudah berlangsung selama ini dan hasilnya (bilasudah ada) serta peta jalan (road map)  penelitian kerjasama tersebut secara   garis besar. Tujuankhusus penelitia, dan urgensi (keutamaan) penelitian serta potensi hasil yang bisa didapat hinggaakhir masa penelitian di mitra luar negeri. Dalam penelitian juga perlu disampaikan target luaranyang akan dicapai setiap tahunnya terutama rencana publikasi dan seminar internasional, sertaluaran lainnya yang relevan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKADalam bab ini harus disampaikan state of the art dalam bidang yang diteliti, hasil yang sudahdicapai, studi pendahuluan yang sudah dilaksanakan terkait dengan usulan penelitian yangdiajukan serta kontribusi yang akan  dihasilkan dalam penelitian ini. Gunakan sumber pustakaacuan primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah.
BAB III  METODE PENELITIANMetode penelitian harus dilengkapi  dengan bagan alir penelitian  yang menggambarkan apa yangsudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan secara multitahun. Bagan penelitian harus dibuatsecara utuh denag penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, dan indikatorcapaian yang terukur secara elaboratif dari Bab I. jelaskan bagian-bagian penelitian yang akandilakukan di dalam  negeri dan di luar negeri.
BAB IV JADWAL PENELITIANJadwal penelitian dibuat untuk 2 atau 3 tahun dalam bentuk bar chart.
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REKAPITULASI USULAN BIAYA PENELITIANBiaya yang dialokasikan untuk program penelitian ini dari Unsri adalah Rp 200.000.000,-Pembiayaan di rinci berdasarkan tahun dan jenis pengeluaran, dibuat dalam bentuk tabel seperti dibawah ini :
No Jenis Pengeluaran Biaya yang diusulkan (Rp)1 Bahan habis pakai dan peralatan2 Perjalanan3 Lain-lain (publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan)JumlahUsulan dana tidak mencakup biaya selama di luar negeri untuk peneliti di Indonesia yangmelaksanakan penelitiannya di institusi mitra luar negeri. Apabila diperlukan dapat dialokasikanbiaya akomodasi local bagi peneliti mitra selama  berada di Indonesia. Dalam hal ini, standarpembiayaan harus sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum yang  berlaku.
DAFTAR PUSTAKADaftar Pustaka disusun berdasarkan system nama dan tahun, dengan urutan abjad namapengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usul penelitianyang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
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LAMPIRAN

Lampiran I. Justifikasi anggaran penelitianJustifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas. Anggaran biaya yang diajukanRp. 200.000.000,-/judul/tahun, dengan komponen sebagai berikut :
No Komponen Biaya Persentase1 Bahan/perangkat penunjang (tidak termasukkeperluan penelitian di instutusi mitra) 55 %2 Biaya perjalanan peneliti Indonesia di luarnegeri (untuk 1 kali pergi dan pulang kelasekonomi untuk maksimal 2 orang peneliti)dan biaya pengeluaran untuk mitra selama diIndonesia (at cost)

35 %
3 Laporan, publikasi dalam jurnal, menghadiriseminar, pendaftaran di HKI  dan lain-lain(sebutkan) 20 %

Lampiran 2. Nota kesepahaman  (MoU) yang sah dan telah disepakati antara lembaga di dalamdan di luar negeri, baik Perguruan Tinggi, antar Jurusan, antar Pusat Studi, maupun antarLaboratorium.
Lampiran 3. Surat Pernyataan/persetujuan pelaksanaan kerjasama penelitian dari ketua timmitra luar negeri (letter of agreement/LOA for research collaboration)

Lampiran 4. Biodata dari ketua dan anggota tim peneliti perguruan tinggi Indonesia serta ketuatim mitra dari luar negeri (format biodata terlampir)
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Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Peneliti

KOP PERGURUAN TINGGISURAT PERNYATAANYang bertanda tangan di bawah ini :Nama :NIP/NIDN :Pangkat/Golongan :Jabatan Fungsional :Alamat :
Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………yang diusulkan dalam skema penelitian Kerjasama Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan publikasiInternasional tahun anggaran………. Bersifat original dan belum pernah dibiayai olehlembaga/sumber dana lain.Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian  dengan pernyataan ini, maka saya bersediadi tuntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biayapenelitian yang sudah diterima kas Negara.Demikan pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

………………….,…………….201..Mengetahui, Yang menyatakan,Ketua Lembaga Penelitian,
Cap dan tanda tangan materai 6000(tanda tangan)(Nama Jelas) (Nama jelas)


