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PENGUMUMAN PENELITIAN KOMPETITIF
DOSEN INAIFAS
HIBAH INTERNAL TAHUN ANGGARAN 2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Al FalahAs
Sunniyyah Kencong Jember Tahun Anggaran 2021 melaksanakan penelitian kompetitif berbasis
luaran-keprodian. Berkaitan dengan itu, kepada bapak/Ibu yang berminat dapat mengikuti kompetisi
tersebut dengan mengusulkan proposal penelitian sesuai dengan judul dan anggaran biaya,
sebagaimana tertera dalam pengumuman ini.

A. Tujuan
1. Memberikan   kesempatan   kepada dosen INAIFAS terutama bagi yang pemula untuk

menuangkan ide dan gagasan ilmiahnya dalam rancangan proposal yang komprehensif.
2. Mendorong pelaksanaan penelitian yang efektif dan efisien untuk menghasilkan output

penelitian yang berkualitas sebagai bahan pendukung kebijakan perguruan tinggi.
B. Tema

Adapun tema yang diangkat pada tahun ini adalah “Revitalisasi Moderasi Beragama di Era
Society 5.0” dengan eksposisi tema di bawah ini:

Moderasi Beragama
Moderasi beragama hingga saat ini masih tetap menjadi leading sector pemerintah dalam hal ini
Kementerian Agama RI. Quraisy Shihab menyebutkan terdapat 3 langkah dalam mewujudkan
sebuah moderasi. Yang pertama, terdapat pihak yang berada di tengah-tengah (wasathiyah),
tentunya dengan segenap atribut pengetahuan, kompetensi, dan sikap yang adil. Yang kedua,
dalam hal melakukan moderasi setidaknya mampu mengendalikan emosi dan tidak melampaui
batas. Dan yang ketiga adalah langkah kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Karena
berkenaan dengan ihwal agama dan keberagamaan merupakan perkara yang sensitif. Maka dari itu
diperlukan sebuah strategi yang matang, didukung oleh semua pihak, dan disertai dengan sikap
yang arif dan bijak.

Moderasi beragama bukan saja relevan dalam konteks ke-Indonesia-an, tetapi juga sangat
signifikan dalam konteks global. Hal ini menjadi tantangan tersendiri baik bagi para pemangku
kebijakan maupun masyarakat. Setidaknya masyarakat hari ini peka terhadap dinamika
perkembangan zaman berikut isu-isu global yang sedang berkembang. Hal ini beralasan karena
perkembangan dunia saat ini tidak lepas dari simpul komunikasi dan informasi yang nyata-nyata
telah membawa masyarakat kita ke dunia global dan menjadikannya secara terus menerus diterpa
(exposure) oleh media hingga terciptalah masyarakat informasi (information society). Sadar jika
hal itu sangatlah berdampak terhadap laju pembangunan Nasional yang tidak hanya berkutat pada
skala fisik namun juga non fisik semisal mutu SDM dan kondisi mental-spiritual generasi bangsa.
Tepatnya, para pakar menyebut dunia saat ini berada pada fase postmodern yang ditandai dengan
hadirnya era-era revolusi sebagai real change dari perubahan yang ada.

Transformasi Era Society 5.0
Jika menilik laju perkemabangan zaman, bahwa sejak tahun 2011 pemerintah Jerman melahirkan
istilah era industri 4.0 (the industrial revolution 4.0) yang menawarkan literasi baru yakni data,
technology, and human literation, sebagai sebuah tesis baru era teknologi digital, maka di tahun
2018 muncul sebuah “anti tesis” dari Jepang yang lebih menjunjung “manusia” di samping
terjadinya revolusi data dan teknologi. Menurut Kantor Kabinet Jepang, Society 5.0 didefinisikan
sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan
ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang
maya dan ruang fisik. Beberapa pakar juga menyebut society 5.0 sebagai era super smart society.

Lahirnya terobosan baru ini dilatarbelakangi sebuah fakta bahwa Revolusi Industri 4.0 memang
memberikan dampak ekonomi, industri, pemerintahan dan politik. Namun demikian, di sisi lain,
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revolusi industri ini juga akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia sehingga
diestimasi terjadi sampai tahun 2030 karena diambil alih oleh robot. Hal ini bisa menjadi ancaman
dunia termasuk bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki angkatan kerja dan angka
pengangguran yang cukup tinggi. Belum lagi disertai tantangan global pandemi Covid-19 yang
menjadi PR (baca: pe-er) bagi pemerintah di seluruh belahan dunia.

Society 5.0 sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas revolusi
industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia. Society 5.0 adalah masyarakat
yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan
berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet on Things (internet untuk
segala sesuatu), Artificial Intelligence (kecerdasan buatan), Big Data (data dalam jumlah besar),
dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Revitalisasi Bermoderasi di Era Transformasi Society 5.0
Sebenarnya Pemerintah Indonesia saat ini tengah melaksanakan langkah-langkah strategis yang
ditetapkan berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Pemerintah dituntut menghasilkan
sumber daya manusia berkualitas melalui proses Pendidikan yang berkualitas dari jenjang
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi guna menjawab tuntutan perubahan
pada era revolusi industri 4.0 yang sedang menuju era society 5.0.

Lantas bagaimana wujud revitalisasi bermoderasi ? Sebagaimana definisi revitalisasi yang
merupakan suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang
sebelumnya terberdaya, sehingga menjadikan sesuatu menjadi lebih penting dan berarti bagi
kehidupan yang lebih berkualitas. Moderasi beragama pada tataran ini menjadi bagian penting
yang merupakan penyeimbang sekaligus katalisator menuju peradaban yang maju dan shalih.
Artinya, agama bukan menjadi unsur yang terpisah laju perkembangan zaman namun turut
berakselerasi dengan tidak berevolusi. Semisal, melalui ruang dakwah konvensional seperti masjid
dan komunitas, tapi juga perlu masuk ke ruang digital dengan tidak mengurangi esensi dan nilai.
Dengan demikian, moderasi bisa menjangkau masyarakat lebih luas khususnya generasi muda.

Implikasi
Dalam revitalisasi bermoderasi tentunya berimplikasi terhadap aspek pembangunan nasional
diantaranya: agama, pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Namun bila ditelisik,
bagaimana secara empirik umat beragama memahami, mengekspresikan, dan melakukan
moderasi, nyaris belum tersentuh. Terbukti, beberapa platform di media sosial masih
merepresentasikan kontestasi agama. Implikasi-implikasi diatas sekiranya simpul untuk diurai dan
layak dikaji dalam pekan penelitian kompetitif yang diselenggarakan oleh LP2M INAIFAS tahun
ini. Peneliti diharapkan bisa masuk dan menarik ke arah subyek yang lebih konkret, yakni berbasis
keprodian masing-masing. Karena berangkat dari kenyataan, bahwa telah banyak penelitian yang
dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian, namun sebagian besar masih bersifat konseptual dan
sebatas program-program kelembagaan.

Nah, untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan tersebut, tentu dibutuhkan sebuah
pendekatan survei yang bersifat kuantitatif dan kajian mendalam. Sehingga di balik angka-angka
hasil survei yang bersifat kualitatif menjadi perhatian yang lebih diminati ke depannya. Dengan
kajian ini kita berharap moderasi beragama mampu menciptakan kerukunan umat beragama
sebagai unsur pendukung laju pembangunan Nasional. Dan INAIFAS adalah representasi mikro
yang berkontribusi terhadap bangsa menuju cita optimisme Indonesia Maju 2030.
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C. Isi Proposal

No Sub-Bab Uraian Keterangan

1 Latar Belakang
(1000-1500
kata)

 Dibuat tidak terlalu panjang, menyasar pada apa
yang menjadi problem inti serta kesenjangan
persoalan yang akan diteliti

 Yang terpenting dari tema ini adalah bagaimana
statement of research akan dijawab.

Total
Maksimal 8000 kata.
Dengan
basis data
empiris lebih baik

2 Rumusan
Masalah
(200-250 kata)

 Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan
yang hendak dijawab dalam penelitian
yang mencerminkan variabel-variabel
penelitian, jenis atau sifat hubungan antara
variabel-variabel tersebut dan subjek penelitian.
Rumusan masalah dapat diuji secara empiris.

 Umumnya rumusan masalah dalam penelitian
kuantitatif dikaitkan dengan hipotesis yang akan
digunakan.

2 Tujuan
Penelitian
(200-250 kata)

Sudah jelas

3 Telaah Pustaka
(1000-1500)

 Bagian ini tidak hanya memaparkan hasil-hasil
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh
peneliti atau peneliti lain, tetapi bagaimana
penelitian-penelitian yang ada kemudian dilakuka
review dalam rangka positioning penelitian yang
akan dilakukan dalam program ini.

 Jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan
tema dapat menjadi bahan, yang kemudian dapat
menunjukkan bahwa penelitian yang akan
dilakukan dalam program ini memiliki perbedaan
dengan penelitian-penelitian yang ada dan pernah
dilakukan

Semakin
banyak penelitian
yang direview dan
dipetakan, semakin
baik

Kerangka Teori
(1000 kata)

 Untuk penelitian yang berbasis data kualitatif,
bagian ini menjelaskan teori dasar apa yang akan
dilakukan untuk menjelaskan hasil penelitian.

 Dengan cara yang sama dapat dikatakan, problem
dan analisis penelitian akan dijelaskan dengan
‘cara apa’ melalui pisau analisis ‘apa’.

 Untuk penelitian dengan basis data kuantitatif, bab
ini harus menjelaskan: bagaimana dinamikan
hubungan antar variabel, dengan cara apa variabel
akan dijawab, bagaimana variabel diukur dan jenis
data yang akan diukur dalam variabel tersebut.

Teori yang aplikatif
dalam penelitian,
tidak hanya sekedar
kutipan-kutipan

Hipotesis
(Untuk
penelitian
kuantitatif)
1000-1500kata

 Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara
dari rumusan masalah yang disusun berdasarkan
kajian teori dan kerangka berfikir yang masih perlu
diuji kebenarannya melalui kegiatan penelitian.

 Hipotesis tergantung dari bagaimana penelitian
akan dijawab,
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Metode
Penelitian (1000-
1500 kata)

 Secara umum berisi dengan cara apa data akan
dikumpulkan, dan bagaimana mengumpulkan data
selama penelitian berlangsung.Untuk penelitian
berbasis data kualitatif, pada bagian ini tidak hanya
menyangkut sumber data dan bagaimana menggali
data, tetapi bagaimana data tersebut akan dianalisis.

 Dengan cara yang sama, harus dijelaskan siapa
pusat atau sumber data, dengan cara apa data akan
dikoleksi, untuk menggali apa data tersebut
dikoleksi. Untuk penelitian berbasis data
kuantitatif, harus dijelaskan secara rinci bagaimana
populasi dan penarikan sampling dilakukan, dengan
cara apa, dan bagaimana reliabilitas dan validitas
sampling. Bagaimana dan dengan cara apa
hipotesis akan dijawab harus dijelaskan rinci, jika
perlu dengan sub-bab lain.

 Relasi antar variabel yang akan dijawab juga
dijelaskan dalam bab ini.

Daftar Pustaka Dengan APA Style (Mendeley)

Jadwal
Penelitian

Langkah-langkah dan tahapan penelitian yang dikaitkan
dengan jangka waktu penelitian hingga tersusunnya
laporan

Anggaran Rancangan biaya hingga tersusunnya hasil laporan
berdasar peraturan yang ada

D. Jadwal Kegiatan

No. Kegiatan Waktu

1 Pengumuman 8 Februari 2021
2 Batas akhir pengusulan proposal 15 Februari 2021
3 Review proposal 16 Februari 2021 - 23 Februari 2021
4 Pengumuman pemenang proposal 25 Februari 2021
5 Penandatanganan kontrak penelitian 26 Februari 2021
6 Pencairan dana penelitian tahap pertama (60%) 26 Februari 2021
7 Monitoring dan Evaluasi (progress report) 20-23 Maret 2021
8 Penyerahan laporan hasil penelitian Paling lambat 19 Mei 2021
9 Pencairan dana penelitian tahap kedua(40%) 20 Mei 2021
10 Seminar hasil penelitian Minggu ke-4 Mei 2021
11 Perbaikan dan penyempurnaan laporan penelitian Minggu ke-1 Juni 2021
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E. Persyaratan
1. Peserta berupa tim yang terdiri dari 2 orang dari 10 tim yang terpilih.
2. Peserta mengirimkan proposal penelitian dengan kelengkapan sebagai berikut:

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian
b. Daftar riwayat hidup masing-masing anggota tim
c. Pernyataan izin dari dekan Fakultas
d. Pernyataan belum pernah diajukan kepada pihak lain (bermaterai Rp 6000)
e. Pernyataan bebas plagiasi (bermaterai Rp 6000) (Contoh format dokumen kelengkapan

dapat diunduh pada link yang terdapat di poin G pengumuman ini: http://inaifas.ac.id).
3. Dikirim melalui E-Mail: lp2m.inaifas@ac.id

F. Luaran Penelitian
1. Laporan Penelitian.
2. Naskah Jurnal (status submitted di Jurnal terakreditasi Sinta)

G. Anggaran
Adapun anggaran pelaksanaan program penelitian ini bersumber dari DIPA INAIFAS Kencong
tahun 2021 sebesar Rp. 20.000.000 dengan ketentuan:
1. Masing-masing tim terpilih mendapatkan cost paket sebesar Rp. 2.000.000
2. Mekanisme pencairan diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 60 % dan 40 %

diberikan saat laporan diterima oleh panitia.

H. Penutup
Pengumuman penelitian kompetitif dosen INAIFAS berbasis luaran-keprodian ini merupakan
tindak lanjut dari SK Rektor INAIFAS Tahun 2019 tentang Landasan  Teknis Penyelenggaraan
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi
Akhmad Rudi Masrukhin, M.Pd (HP. 081336289689)


