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Dalam rangka pelaksanaan program kerja AIPNI periode 2013-2017 di bidang Penelitian dan
Pengembangan Keperawatan, kami sampaikan bahwa AIPNI mengadakan kembali program
Hibah AINEC Research Awards untuk tahun anggaran 2017. Pada tahun anggaran ini, jenis
hibah penelitian yang disediakan adalah hibah kompetitif dengan jumlah 20 hibah.
Setiap proposal terbaik yang terpilih akan didanai sebesar Rp. 15.000.000. Tujuan dari kegiatan
ini adalah sebagai upaya meningkatkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan kemampuan
penelitian serta publikasi dosen/staf pendidik di institusi Saudara. Bersama ini juga kami
lampirkan panduan Hibah Penelitian AINEC.
Dapat kami sampaikan bahwa kegiatan AINEC Award 2017 dimulai awal bulan Maret sampai
dengan akhir September 2017. Para staf pengajar yang menerima hibah kegiatan ini
WAJIB mempresentasikan hasil penelitiannya pada kegiatan Seminar Nasional pada Rapat
Anggota Tahunan (RAT) tahun 2017 dan mempublikasikan di Jurnal AIPNI. Untuk itu, kami
mohon dukungan dan bantuan untuk diinformasikan kepada para dosen/staf pendidik di institusi
yang Saudara pimpin.
Bagi penerima hibah yang tidak mengikuti semua proses dan tidak mengirimkan laporan akhir
penelitian maka institusi yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan hibah selama 2
(dua) tahun berturut-turut.
Perlu kami sampaikan pula AIPNI berencana akan mengadakan pelatihan Penulisan Karya
Ilmiah & Proposal Riset yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret-April 2017.
Adapun waktu dan tempat pelaksanaan akan kami informasikan kemudian.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.
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PANDUAN
AINEC RESEARCH AWARD 2017

A. LATAR BELAKANG
AINEC Research Award merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh AIPNI.
Acara ini diselenggarakan sebagai upaya untuk membantu para dosen yang bergerak di
bidang keperawatan untuk menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang
penelitian.
B. BENTUK PENGHARGAAN
Dana hibah penelitian sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) akan diberikan kepada
proposal penelitian/penelitian yang disetujui (20 hibah).

C. PERIODE PELAKSANAAN
Berikut ini adalah periode pelaksanaan AINEC Research Award 2017:

1.
2.
3.
4.
5.

Penerimaan proposal: 1 Maret – 29 April 2017.
Review proposal: 1-13 Mei 2017.
Pengumuman proposal yang diterima: 15 Mei 2017
Proses pendanaan: 50% tanggal 22 Mei 2017 dan 50% setelah laporan hasil riset
(lengkap) diterima AIPNI.
Laporan hasil penelitian paling lambat 29 September 2017.

D. AREA PENELITIAN
Area penelitian yang diutamakan untuk AINEC Awards 2017 adalah area yang terkait
dengan pembelajaran dan pendidikan keperawatan (kurikulum, model pembelajaran,
wahana praktik, student supervisory system, dan lain-lain). Area utama penelitian ini dapat
dikaitkan dengan 6 bidang keperawatan (Keperawatan dasar termasuk manajemen
keperawatan, keperawatan medical bedah, keperawatan maternitas, keperawatan anak,
keperawatan jiwa, keperawatan komunitas).

E. PERSYARATAN ADMINISTRASI
1. Tim Peneliti terdiri atas minimal 2 peneliti (Peneliti Utama dan Anggota)
2. Peneliti Utama sekurang-kurangnya bergelar S2
3. Surat pernyataan dari pimpinan institusi yang berisi dukungan institusi dalam
memberikan bantuan bagi peneliti untuk presentasi hasil penelitian di RTA AIPNI
2017.
4. Surat pernyataan bahwa akan mengikuti semua proses program AINEC Research Award
2017 dan mengirimkan laporan akhir penelitian pada waktu yang ditentukan.
5. Surat pengantar keikutsertaan dalam program AINEC Research Award yang ditujukan
kepada: Ketua AIPNI dengan tembusan Ketua bidang Pengembangan & Penelitian
Keperawatan.
6. Curriculum vitae Peneliti (Peneliti Utama dan Anggota).
7. Jmlah anggota maksimum 3 orang (diutamakan multi disiplin). Tugas dan peran setiap
peneliti diuraikan dengan jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan. Susunan anggota
peneliti dari waktu ke waktu dapat berubah, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

F. TATA CARA USUL PENELITIAN
Proposal penelitian harus ditulis dengan mengikuti persyaratan dan tata tulis seperti di bawah
ini:
1. Hardcopy Proposal (sebanyak 2 eksemplar) dikirimkan ke sekretariat AIPNI sedangkan
softcopy dikirimkan ke email AIPNI (secretary_ainec@yahoo.co.id).
2. Ditulis dengan huruf/font Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1,5.
3. Daftar rujukan (kurang dari 5 tahun).
4. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4 dengan berat minimal 70 gram/m2.
5. Proposal dan laporan penelitian harus dijilid dengan lakban atau hardcover.
6. Cover dijilid berwarna BIRU
7. Maksimal 15 halaman (jika tanpa cover, daftar isi, daftar pustaka dan lampiran)
8. Aspek-aspek yang harus dipenuhi:
 Judul penelitian
Berikan judul penelitian yang menggambarkan secara ringkas terhadap
keseluruhan objek yang akan diteliti. Judul sebaiknya kurang dari 25 kata.
 Abstrak
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode
yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Abstrak harus mampu
menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan penelitian yang
diusulkan. Tidak melebihi 200 kata, diketik dengan jarak baris 1 spasi.
 Bab 1: Pendahuluan
Latar Belakang (tidak lebih dari 2 halaman), Tujuan Khusus (tidak lebih dari 1
halaman), dan Urgensi (Keutamaan) Penelitian (tidak lebih dari 2 halaman). Jumlah
halaman total untuk pendahuluan tidak lebih dari 5 halaman.

 Bab 2: Studi Pustaka
State of the art dalam bidang yang diteliti, hasil yang sudah dicapai, studi
pendahuluan yang sudah dilaksanakan dan tidak melebihi 5 halaman.
 Bab 3: Metode Penelitian
Dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah
dilaksanakan dan yang akan dikerjakan secara multitahun. Bagan penelitian harus
dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana
luarannya, dan indikator capaian yang terukur. Jumlah halaman total untuk metode
penelitian tidak lebih dari 5 halaman.
 Daftar Pustaka
Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang,
tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usul penelitian
yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
 Pembiayaan
Buatlah perencanaan pembiayaan terhadap penelitian yang akan dilakukan.
Pembiayaan diperinci berdasarkan Tahun dan Jenis Pengeluaran, yaitu Gaji dan Upah,
Peralatan, Bahan Habis Pakai (Material Penelitian), Perjalanan, dan Lain-lain
(Pemeliharaan, Pertemuan/Lokakarya/Seminar, penggandaan, pelaporan, publikasi).
 Lampiran
Lampirkan lampiran-lampiran yang diperkirakan akan Anda gunakan dalam proses
penelitian dengan lengkap dan jelas.

Halaman sampul proposal penelitian (Biru)
Hibah Kompetitif

PROPOSAL PENELITIAN
AINEC RESEARCH AWARD
JUDUL PENELITIAN

LOGO PERGURUAN TINGGI
Peneliti Utama:
Anggota:

Nama Perguruan Tinggi

G. LAPORAN HASIL PENELITIAN
Laporan hasil penelitian terdiri dari dua jenis laporan (Laporan Hasil Akhir
Penelitian dan Manuscript (berbahasa Indonesia dan Inggris) yang harus dikirimkan
pada periode yang berbeda.
Dua jenis laporan penelitian tersebut adalah:
1.

Laporan Akhir Hasil Penelitian

Adalah laporan hasil akhir dari penelitian yang dilaksanakan. Dikirimkan maksimal pada tanggal
29 September 2017.
Laporan ini minimal harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:
a. Hardcopy Laporan Hasil Penelitian (sebanyak 2 eksemplar) dikirimkan ke sekretariat
AIPNI sedangkan softcopy dikirimkan ke email AIPNI.
b. Ditulis dengan huruf/font Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1,5.
c. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4 dengan berat minimal 70 gram/m2.
d. Laporan penelitian harus dijilid dengan lakban atau hardcover.

e. Cover dijilid berwarna BIRU.
f. Aspek-aspek yang harus dipenuhi:
 Abst rak
 Lat ar be lakang
 Masalah penelit ian
 Tujuan penelit ian
 Guna penelit ian
 St udi Kepust akaan
 Kerangka konsep t erkait
 Pert anyaan penelit ian
 Var iable Penelit ian
 Desain
 Responden
 Inst rumen dan Met ode
 Analisa dat a
 Et ika penelit ian
 Hasil penelit ian
 Pembahasan
 Kesimpulan
 Reko mendasi
 Daft ar pust aka –
 Lampiran
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LAPORAN HASIL PENELITIAN
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JUDUL PENELITIAN

LOGO PERGURUAN TINGGI
Peneliti Utama:
Anggota:

Nama Perguruan Tinggi

2.

Manuscript (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)

Manuscript ini nantinya akan digunakan untuk kepentingan publikasi Jurnal berbahasa
Indonesia dan Berbahasa Inggris (Jurnal AIPNI)
a. Hardcopy Laporan Hasil Penelitian (sebanyak 2 eksemplar) dikirimkan ke sekretariat
AIPNI sedangkan softcopy dikirimkan ke email AIPNI.
b. Ditulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
c. Ditulis dengan font Time New Roman ukuran font 12 dengan spasi 1 (satu)
d. Ukuran kertas A4 dengan margin 4 x 3 cm
e. Jumlah halaman minimal 6 halaman dan maksimal 12 halaman
f. Harus berisi minimal:


Judul penelitian dan identitas peneliti
Cantumkan identitas peneliti setelah judul penelitian ditulis.



Abstrak
Abst rak dit ulis dengan spasi 1 dan maksima l 200 kat a. Abst rak ini
harus dapat menggambarkan secar a gar is besar proses dan hasil dar i
penelit ian yang t elah dilaksanakan.



Keywords (kata-kata kunci)
Kat a kunci maksima l 5 kat a. Kat a kunci ini ber is i ist ilah - ist ilah yang
menjadi int i ut ama dar i penelit ian y ang dilakukan.



Pendahuluan
Latar Belakang (tidak lebih dari 1 halaman), Tujuan Khusus (tidak lebih dari 1
halaman), dan Urgensi (Keutamaan) Penelitian (tidak lebih dari 2 halaman)



Studi Pustaka
State of the art dalam bidang yang diteliti, hasil yang sudah dicapai, studi pendahuluan
yang sudah dilaksanakan dan tidak melebihi 6 halaman.



Metode Penelitian
Dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah
dilaksanakan dan yang akan dikerjakan secara multitahun. Bagan penelitian harus
dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana
luarannya, dan indikator capaian yang terukur.



Pelaksanaan penelitian
Gambarkan secara ringkas bagaimana pelaksanaan penelitian dilakukan, lokasi, jumlah
sampel dan sebagainya.



Hasil penelitian

Tuangkan hasil penelitian secara ringkas, dan mendalam. Lengkapi dengan gambar dan
tabel untuk merepresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan.


Kesimpulan dan rekomendasi
Berikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah Anda lakukan dan rekomendasi
terkait hasil penelitian.



Daftar Pustaka
Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang,
tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usul penelitian
yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

MANUSCRIPT PENELITIAN
AINEC RESEARCH AWARD

LOGO PERGURUAN TINGGI

JUDUL PENELITIAN

Nama Peneliti Utama dan Anggota
Lengkap dengan gelarnya

Perguruan tinggi bulan dan tahun

H. LAPORAN KEUANGAN
Adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian. Laporan ini harus
dikirimkan bersamaan dengan Laporan hasil akhir penelitian.

I.

PENGIRIMAN PROPOSAL DAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

Proposal dan Laporan hasil penelitian dapat dikirimkan ke sekretariat AIPNI melalui pos (untuk
hardcopy) dan email (softcopy) ke:
Secretary Office:
Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI)
The Association of Indonesian Nurse Education Center (AINEC)
Jl. Rawa Bambu Blok A No. 01 RT.07/07 Komplek BATAN
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520
Telephone/Fax: 021-7806091, 021-7806095
Email: secretary_ainec@yahoo.co.id
Website: www.aipni-ainec.com

