PENGUMUMAN
No. 084/N/LPPM/UNIPMA/2021
Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan LPPM UNIPMA memberikan peluang bagi
tim peneliti dari lingkup UNIPMA untuk mengajukan proposal penelitian lintas bidang ilmu
tahun 2021 dengan ketentuan umum melibatkan perguruan tinggi, industri/dunia usaha, dan
pemerintah daerah (triple helix), berbasis produk unggulan daerah Kota Madiun, mengarah
ke komersialisasi inovasi, dan pengembangan techno park dan pusat unggulan iptek (PUI).
Ketentuan lebih rinci adalah sebagai berikut:
Tema utama: Peningkatan Indeks Daya Saing Daerah Kota Madiun
Topik pilihan:
A. Madiun Kota Wisata
- Kajian destinasi wisata
- Kajian budaya
- Peningkatan daya dukung wisata pada pembangunan
- Kajian produk unggulan pendukung wisata
B. Madiun Sentral Ekonomi Terpadu
- Kajian lapak UMKM Madiun
- Program pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional
- Peningkatan ekonomi kreatif dan kegiatan padat karya
- Kajian kependudukan menuju kemandirian ekonomi
C. Madiun Pusat Pendidikan
- Kajian pembelajaran dalam jaringan
- Program literasi kota Madiun
- Pendidikan Karakter pada masa pandemik
- Kajian kependudukan usia produktif
- Kepemudaan
D. Madiun Sehat
- Kajian Kesehatan dan pandemik kota Madiun
- Daya dukung budaya dan lingkungan semasa pandemik
- Sumber daya alam kota madiun

Syarat pengusulan:
A. Personalia
- Dosen UNIPMA
- Ketua memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor atau berpendidikan
doktor
- Beranggotakan paling banyak 3 orang dosen atau satu dosen dan satu mahasiswa
semester 5 atau lebih
- Diutamakan lintas bidang keilmuan
- Tim mengisi googleform dengan link: https://forms.gle/WhnFLzSsGRcH5s416
B.
-

Waktu dan Anggaran
Pengumpulan paling lambat hari selasa tanggal 21 September 2021
Waktu pengerjaan penelitian berakhir pada akhir November 2021
Besaran anggaran yang diusulkan 10 - 20 juta
Proposal dikirimkan ke LPPM hardcopy 2 eksemplar dan softcopy (PDF) bersampul
biru dengan mencantumkan logo pemkot dan unipma di sampul.

C.
-

Luaran
Laporan Penelitian
Jurnal Ilmiah
KI (kekayaan Intelektual) jika ada
Panduan jika ada

Ketentuan penulisan proposal:
1. Penulisan isi proposal mengikuti ketentuan penulisan pada panduan Dikti edisi XII
2. Pengesahan proposal diketahui oleh Dekan dan Kepala LPPM
3. Format surat dan lampiran disesuaikan dengan Panduan Dikti Edisi XII
Madiun, 8 September 2021

