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BAB I
Pendahuluan

Data Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2017 dari Badan Pusat Statistik
menunjukkan bahwa hasil IPAK 2017 Indonesia berada pada 3.71 (skala 1-5). Indeks
tahun 2017 ini lebih baik dari tahun 2015 yaitu pada indeks 3.59. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin optimis masyarakat atas upaya-upaya pemberantasan korupsi yang saat
ini dilakukan baik oleh Pemerintah maupun lembaga lainnya.
Sejak tahun 2002, dan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 Pemerintah mendirikan Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberi amanat melakukan pemberantasan
korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga
negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bebas dari kekuasaan manapun.
KPK terus bekerjasama dengan berbagai lembaga terutama lembaga-lembaga
pendidikan dan LSM untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan
dan pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan menyediakan media komunikasi dan
meningkatkan kajian terkait dengan korupsi dan antikorupsi dalam berbagai disiplin
ilmu. Salah satu media tersebut adalah Jurnal Antikorups INTEGRITAS yang mulai
diterbitkan KPK tahun 2015. Jurnal Integritas tersebut diterbitkan sebagai wadah untuk
menampung dan mengkomunikasikan penelitian, kajian, dan buah pemikiran teoretis
maupun konseptual di bidang antikorupsi. Integritas dapat diartikan sebagai kesatuan
antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan
norma yang berlaku.
Sebagai upaya menjaga keberlanjutan penerbitan Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS
oleh bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Biro Humas KPK serta
mengembangjan jaringan dalam mengumpulkan karya-karya ilmiah, maka Biro Humas
KPK bekerja sama dengan LPPM Universitas Paramadina dalam menyelenggarakan
kompetisi proposal penelitian agar selanjutnya hasil penelitiannya yang dapat
dipublikasi di Jurnal Antiorupsi INTEGRITAS.
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A. TUJUAN
Tujuan dari Kompetisi Proposal Penelitian ini adalah :
a. Memberi kesempatan bagi para peneliti untuk menghasilkan
temuan/metode/teori/kebijakan terutama di bidang integritas
b. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dan publikasi bidang integritas
serta membangun jejaring kerjasama antar peneliti, KPK dan masyarakat agar
mampu mengembangkan integritas
B. LUARAN
Luaran dari kegiatan ini adalah proposal penelitian yang selanjutnya dapat
dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian dan hasilnya akan dipublikasi di Jurnal
Antikorupsi INTEGRITAS KPK.
C. TOPIK PENELITIAN
Topik-topik unggulan penelitian yang terkait adalah :
1) Teknologi Melawan Korupsi
2) Pemulihan Aset
3) Tindak Pidana Pencucian Uang
4) Korupsi Sektor Hukum
5) Penguatan Integritas
6) Integritas kepemimpinan
7) Model Pendidikan Anti Korupsi
D. KRITERIA DAN PENGUSULAN
Kriteria dan pengusulan penelitian tersebut adalah :
a.

Jumlah peneliti

: 1 ketua dan 1-2 anggota

b. Kriteria peneliti

: akademisi, mahasiswa, pegiat antikorupsi, umum

c.

: maksimal 3 bulan

Lama penelitian

d. Dana Penelitian

: Rp.10.000.000
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E. TANGGAL-TANGGAL PENTING:
1) Batas akhir penyerahan proposal: 27 Oktober 2017. Dikirim ke email panitia:
jurnal.integritas@kpk.go.id dan panitia.kpp@paramadina.ac.id
2) Seleksi tahap I (seleksi berkas): 27 Oktober – 3 November 2017
3) Pengumuman hasil seleksi tahap I: 6 – 10 November 2017
4) Seleksi tahap II (presentasi proposal): 21 – 22 November 2017
5) Pengumuman hasil seleksi tahap II: 5 Desember 2017

F. DEWAN REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN : Tim ahli Jurnal Antikorupsi
INTEGRITAS KPK dan Peneliti Universitas Paramadina
CONTACT PERSON
Sudarmawan (sudarmawan@paramadina.ac.id) / HP 081315341908
Dewi Kurniaty (dewi.kurniaty@paramadina.ac.id) / HP 081310575417
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BAB II
Sistematika Penulisan Proposal Penelitian

A. Format Proposal
Proposal untuk Kompetisi Proposal Penelitian Jurnal Integritas (KPPJI) KPK
maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman
pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan huruf Times New Roman
ukuran 12, dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan 1 spasi dan ukuran kertas
A4. File proposal berukuran maksimal 5 MB dan dikirimkan ke email panitia
kompetisi.
Penulisan proposal mengikuti sistematika sebagai berikut:
a. Halaman Sampul (Lampiran A)
b. Halaman Pengesahan (lampiran B)
c. Daftar Isi
d. Ringkasan (maksimum satu halaman)
Berisi tentang tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini serta metode yang
akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus menguraikan
secara singkat dan padat tentang recana kegiatan yang diusulkan sejalan dengan
penguatan integritas dan pemberantasan korupsi di Indonesia
e. Bab I: Pendahuluan
Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan
urgensi (keutamaan) penelitian. Dalam bab ini, secara singkat uraikan bagaimana
riset yang diusulkan mendukung mencegahnya perilaku korupsi dan
pemberantasan korupsi. Tuliskan rumusan masalah yang ingin dijawab melalui
penelitian ini.
Uraikan pendekatan dan konsep untuk menjawab masalah yang diteliti, hipotesis
yang akan diuji atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam merumuskan masalah
dapat dijelaskan definisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan penelitian.
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Dalam menguraikan perumusan masalah tidak harus dalam bentuk kalimat
pertanyaan;
f. Bab II: Tinjauan Pustaka
Usahakan dalam penelitian menggunakan pustaka yang terbaru, relevan dan
asli dari jurnal ilmiah. Uraikanlah dengan jelas kajian pustaka yang
menimbulkan gagasan yang mendasari penelitian yang akan dilakukan.
Tinjauan pustaka menguraikan teori dan temuan serta bahan penelitian lain
yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian
yang diusulkan. Uraian dalam tinjauan pustaka menjadi landasan untuk
menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian.
Tinjauan Pustaka mengacu pada daftar pustaka;
g. Bab III: Metode Penelitian
Dalam bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci.
Uraian dapat meliputi peubah dalam penelitian, model yang digunakan,
rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, cara
penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. Untuk penelitian yang
menggunakan metode kualitatif, dapat dijelaskan pendekatan yang digunakan,
proses pengumpulan dan analisis informasi, proses penafsiran dan
penyimpulan hasil penelitian;
h. Bab IV: Biaya dan Jadwal Penelitian,
1) Jadwal Penelitian,
Buatlah jadwal kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan
dan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk bar-chart, sebagai berikut:
Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian

No

Jenis Kegiatan
Bulan 1

1
2
3
4
5

Kegiatan 1
Kegiatan 2
Kegiatan 3
…
dst
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Waktu
Bulan 2

Bulan 3

2) Anggaran Biaya
Komponen anggaran biaya penelitian terdiri dari honor, biaya bahan habis
pakai, biaya sewa, dan biaya perjalanan. Anggaran tidak dapat digunakan
untuk pembelian barang, selain bahan habis pakai.Besaran anggaran untuk
honor maksimal 30% dari anggaran penelitian
i.

Daftar Pustaka
Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem
nomor),dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan
sumber. Hanya pustakayang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan
dalam Daftar Pustaka.

j.

Lampiran
Lampiran 1. Justifikasi anggaran (Lampiran C)
Lampiran 2. Susunan organisasi peneliti (Lampiran D)
Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota pengusul (Lampiran E)
Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti (Lampiran F)

B. Seleksi Proposal
Seleksi proposal KPPJI dibagi dalam dua tahapan, yaitu penilaian proposal secara
daring (desk evaluation) dan presentasi proposal bagi proposal yang dinyatakan
lolos dalam penilaian proposal secara daring. Penilaian proposal secara daring
menggunakan kriteria penilaian padalampiran G dan penilaian presentasi proposal
menggunakan kriteria penilaian padalampiran H
C. Pelaksanaan dan Pelaporan
Bagi proposal yang berhasil mendapatkan pendanaan, penelitian akan dilaksanakan
pada tahun 2018 dengan maksimal lama penelitian adalah 3 bulan. Pada akhir bulan
ke-3, peneliti akan melaporkan penelitian yang sudah dilaksanakan. Evaluasi
capaian penelitian akan dilaksanakan oleh panitia kompetisi setelah laporan hasil
peneltiian disampaikan.
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Setiap penelti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal
berikut:
a. Membuat laporan hasil penelitian dengan sistematika yang terlampir dalam
lampiran J
b. Mengirimkan laporan hasil penelitian dengan ukuran file maksimum 5 MB
kepada panitia kompetisi beserta draft artikel untuk Jurnal Antikorupsi
Integritas yang bersumber dari hasil penelitian. Panduan untuk membuat draft
artikel jurnal dapat dilihat pada lampiran K.
c. Mengikuti seminar hasil penelitian setelah penelitian selesai. Penilaian seminar
hasil penelitian menggunakan kriteria penilaian dalam lampiran I

11

BAB III
Penutup
Penyusunan buku Panduan Pelaksanaan Kompetisi Proposal Penelitian Jurnal
Antikorupsi Integritas Komis Pemberantasan Korupsi ini merupakan hasil diskusi
bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam hal ini diwakili oleh
Pengelola Jurnal Antikorupsi Integritas dari Biro Humas KPK dan Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Paramadina. Dalam menyusun panduan ini
pedoman penelitian yang berlaku saat ini di Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi dan juga di Universitas Paramadina dijadikan acuan agar tetap
mengacu pada standar pengelolaan penelitian yang berlaku saat ini.
Panduan ini telah berusaha disusun sejelas mungkin agar dapat membantu para
peserta kompetisi dalam menyusun proposal dan melaksanakan penelitian. Kisi-kisi
umum penilaian juga telah disampaikan sebagai panduan bagi para peserta untuk
menyusun proposal secara maksimal dan juga sebagai panduan bagi para anggota
dewan reviewer proposal penelitian yang nantinya akan melakukan penilaian terhadap
proposal yang masuk.
Kompetisi proposal penelitian ini merupakan yang pertama kalinya
diselenggarakan oleh KPK bekerja sama dengan Universitas Paramadina. Dalam
perjalanannya bisa saja ditemukan beberapa hal yang belum sempurna diatur ataupun
kekurangan-kekurangan yang lain. LPPM Universitas Paramadina sebagai mitra
penyelenggara kompetisi ini terbuka terhadap masukan-masukan yang nantinya dapat
meningkatkan kualitas panduan ini sehingga luaran penelitian dari kompetisi ini dapat
memberikan manfaat maksimal dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.
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DAFTAR PUSTAKA

Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan
Tinggi Edis XI Tahun 2017. (2017). Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia
Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Hasil Penelitian Universitas Paramadina.
(2008). Jakarta: Universitas Paramadina
Prosedur Penelitian Universitas Paramadina. (2014). Jakarta: Universitas Paramadina
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran A. Format Halaman Sampul Proposal Kompetisi Penelitian Jurnal Integritas
KPK

Kompetisi Proposal Penelitian
Jurnal Antikorupsi Integritas
Komisi Pemberantasan Korupsi

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL
(Nama lengkap beserta gelar)

Kota
Bulan, Tahun
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Lampiran B. Format Lembar Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN
Kompetisi Proposal Penelitian Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi
Judul Penelitian
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIP/NIK/KTP
c. Institusi
d. Nomer HP
e. Alamat surel (e-mail)
Anggota Peneliti (1)
a. Nama Lengkap
b. NIP/NIK/KTP
c. Institusi
d. Nomer HP
e. Alamat surel (e-mail)
Anggota Peneliti (2)
a. Nama Lengkap
b. NIP/NIK/KTP
c. Institusi
d. Nomer HP
e. Alamat surel (e-mail)
Lama Penelitian
Biaya Penelitian
Keseluruhan

:
:
:
:
:
:
:

……………………………………………………………

:
:
:
:
:

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

:
:
:
:
:
:
:

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……… Bulan
Rp. ……………………………………………………….

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Kota, tanggal-bulan-tahun
Ketua Peneliti,
Tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP/NIK
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Lampiran C. Justifikasi Anggaran
1. Honorarium
Honor

Honor/Jam
(Rp)

Waktu
(Jam/Minggu)

Minggu

Honor
Keseluruhan

Pelaksana 1
Pelaksana 2
Pelaksana n
Subtotal Honor(Rp)
2. Pembelian Bahan Habis Pakai
Material
Justifikasi
Pembelian
Bahan habis pakai 1
Bahan habis pakai 2
Bahan habis pakai n

Kuantitas

Harga satuan
(Rp)

Harga
Keseluruhan

Subtotal Bahan Habis Pakai (Rp)
3. Perjalanan
Perjalanan

Justifikasi
Perjalanan

Kuantitas

Harga satuan
(Rp)

Biaya
Keseluruhan

Perjalanan 1
Perjalanan 2
Perjalanan n
Subtotal Perjalanan (Rp)
4. Sewa
Material

Justifikasi
Sewa

Kuantitas

Harga satuan
(Rp)

Sewa 1
Sewa 2
Sewa n
Subtotal Sewa (Rp)
Total Anggaran Keseluruhan
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Harga
Keseluruhan

Lampiran D. Susunan Organisasi Peneliti

No

Nama

Instansi Asal

1
2
3
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Bidang Ilmu

Uraian Tugas

Lampiran E. Biodata Ketua/Anggota Peneliti
A. Identitas Diri
1
Nama Lengkap (dengan gelar)
2
Jenis Kelamin
3
Tempat dan Tanggal Lahir
4
NIP/NIK/KTP
5
Asal Institusi
6
Alamat Institusi
7
Jabatan
8
E-mail
9

Nomor Telepon/HP

B. Riwayat Pendidikan
S-1

S-2

S-3

Nama Perguruan Tinggi
Bidang Ilmu
C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
No

Tahun

Judul Penelitian

Sumber
Pendanaan

1
2
3
D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No
1
2
3
Dst.

Judul Artikel Ilmiah

Nama Jurnal

Volume/Nomor/Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan keyataan, saya menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam pengajuan kompetisi proposal penelitian Jurnal Integritas

Kota, tanggal-bulan-tahun
Ketua/Anggota Pengusul
Tanda Tangan

(Nama Lengkap)
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Lampiran F. Surat Pernyataan Ketua Peneliti

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
Yang bertandatangan di bawah ini :
1. NamaLengkap

:

2. NIP/NIK/KTP

:

3. Asal Institusi

:

4. Jabatan

:

5. Nomor HP

:

6. Alamatsurel (E-mail)

:

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul............. yang
diusulkan untuk Kompetisi Proposal Penelitian Jurnal Integritas untuktahun
2018bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana
lain.
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataaan ini,
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas
Negara.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan
sebenar-beanarnya
Nama Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang membuat Pernyataan,
Materai 6000
(Nama Peneliti/Anggota)
NIK. ……….
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Lampiran G. Kriteria Penilaian Proposal Secara Daring
PENILAIAN PROPOSAL SECARA DARING
Kompetisi Proposal Penelitian Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi
Judul Penelitian
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIP/NIK/KTP
c. Institusi
d. Nomer HP
e. Alamat surel (e-mail)
Anggota Peneliti
Lama Penelitian
Biaya Penelitian
a. Usulan
b. Direkomendasikan
No.
1.
2.

3.
4.

Kriteria Penilaian
Sistematika
Penulisan
Rumusan
Masalah:

Rekam Jejak Tim
Peniliti
Potensi
tercapainya
luaran

:

……………………………………………………………

:
:
:
:
:
:
:

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…… orang
…… bulan

:
:

Rp. ……………………………………………………….
Rp. ……………………………………………………….
Indikator

Kesesuaian isi proposal dengan
panduan penulisan
a. Ketajaman rumusan masalah dan
tujuan penelitian
b. Kontribusi pada penguatan
integritas dan pemberantasan
korupsi
Kesesuaian pengalaman (pendidikan,
riset) dengan topik yang diangkat
Potensi publikasi, kebijakan, bahan
ajar, dll

Bobot
(%)
20

Skor

Nilai
(bobot x skor)

40

10
30

Keterangan:
Skor: 1, 2, 4, atau 5 (1= sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, 5=sangat baik)
Batas penerimaan = 300 (tanpa skor 1)
Komentar Penilai:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,
Tanda tangan
(Nama Lengkap)
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Lampiran H. Kriteria Penilaian Presentasi Proposal
PENILAIAN PRESENTASI PROPOSAL
Kompetisi Proposal Penelitian Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi
Judul Penelitian
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIP/NIK/KTP
c. Institusi
d. Nomer HP
e. Alamat surel (e-mail)
Anggota Peneliti
Lama Penelitian
Biaya Penelitian
a. Usulan
b. Direkomendasikan
No.

Kriteria Penilaian

1.

Kemampuan
Presentasi
Metode Penelitian
Potensi
tercapainya luaran
Kelayakan
penelitian

2.
3.
4.

:

……………………………………………………………

:
:
:
:
:
:
:

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…… orang
…… bulan

:
:

Rp. ……………………………………………………….
Rp. ……………………………………………………….
Indikator

Kelancaran paparan dan
penguasaan materi penelitian
Ketepatan metode yang digunakan
Potensi publikasi, kebijakan, bahan
ajar, dll
(rekam jejak peneliti, jadwal
pelaksanaan, efektivitas
pembiayaan)

Bobot
(%)
15

Skor

Nilai
(bobot x skor)

30
35
20

Keterangan:
Skor: 1, 2, 4, atau 5 (1= sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, 5=sangat baik)
Batas penerimaan = 300 (tanpa skor 1)
Komentar Penilai:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,
Tanda tangan
(Nama Lengkap)
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Lampiran I. Kriteria Penilaian Seminar Hasil Penelitian
PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN
Kompetisi Proposal Penelitian Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi
Judul Penelitian
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIP/NIK/KTP
c. Institusi
d. Nomer HP
e. Alamat surel (e-mail)
Anggota Peneliti
Lama Penelitian
Realisasi Biaya Penelitian
No.
1.
2.

3.

4.

Kriteria Penilaian
Kesesuai hasil dan
tujuan kompetisi
Realisasi luaran
penelitian

Kontribusi penelitian
terhadap penegakan
integritas dan
pemberantasan
korupsi
Luaran dalam bentuk
publikasi dan luaran
lainnya

:

……………………………………………………………

:
:
:
:
:
:
:
:

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…… orang
…… bulan
Rp. ……………………………………………………….
Indikator

Hasil penelitian mencerminkan
tujuan dan sasaran kompetisi
Pelaksanaan penelitian sesuai
dengan rencana dan laporan hasil
penelitian lengkap sesuai
sistematika
Hasil penelitian secara nyata
menunjukkan manfaat terhadap
penegakan integritas dan
pemberantasan korupsi

Bobot
(%)
25

Draft artikel jurnal mencerminkan
hasil utama penelitian
Adanya potensi luaran lain,
seperti kebijakan, metode
pengajaran, dsb

Skor

Nilai
(bobot x skor)

25

30

20

Keterangan:
Skor: 1, 2, 4, atau 5 (1= sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, 5=sangat baik)
Batas penerimaan = 300 (tanpa skor 1)
Komentar Penilai:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,
Tanda tangan
(Nama Lengkap)
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Lampiran J. Sistematika Penulisan Laporan Hasil Penelitian
Sistematika Penulisan Laporan Hasil Penelitian
•

Halaman Sampul (Lampiran A)

•

Halaman Pengesahan (lampiran B)

•

Ringkasan

•

Kata Pengantar

•

Daftar Isi

•

Daftar Tabel

•

Daftar Gambar

•

Daftar Lampiran

•

Ringkasan (maksimum satu halaman)

•

Bab I: pendahuluan

•

Bab II: Tinjauan Pustaka

•

Bab III: Metode Penelitian

•

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

•

Bab V: Kesimpulan dan Saran

•

Daftar Pustaka

•

Lampiran
Lampiran 1. Instrumen yang digunakan dalam pengambilan data
Lampiran 2. Bukti pengolahan data
Lampiran 3. Susunan organisasi peneliti (Lampiran D)
Lampiran 4. Biodata ketua dan anggota pengusul (Lampiran E)
Lampiran 5. Bukti asli penggunaan dana
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Lampiran K. Gaya Selingkung Jurnal Antikorupsi Integritas Komisi Pemberantasan
Korupsi

PEDOMAN PENULISAN JURNAL ANTIKORUPSI INTEGRITAS
Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS merupakan jurnal yang menyebarluaskan hasil penelitian
atau kajian konseptual tentang korupsi dan subyek yang berelasi dengan korupsi. Jurnal
Antikorupsi INTEGRITAS terbit dua nomor dalam setahun ditujukan untuk kalangan
pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
serta pemerhati masalah sosial, khususnya mengenai korupsi.
Tata cara penulisan dan pengiriman naskah dalam Jurnal Antikorupsi sebagai berikut:
1. Naskah harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surel
jurnal.integritas@kpk.go.id.
2. Naskah yang dikirimkan, harus menggunakan template yang telah tersedia.
3. Naskah utama ditulis dalam satu kolom, justified,
4. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia, terdiri dari 5.000-8.000 kata maksimal
20 halaman (dalam format Word), termasuk gambar, grafik atau tabel (jika ada)
yang menyertainya. Menggunakan tipe huruf Times News Roman ukuran 12 pt,
dengan spasi 1,5 (line spacing = 1.5 lines). Ukuran kertas yang digunakan adalah
A4 (210 mm x 297 mm) dengan menggunakan format satu kolom, dan margins:
last costum (top 2,5 cm; left 2,5 cm; bottom 2,5 cm; right 2,5 cm).
5. Naskah ditulis dengan menggunakan istilah yang baku serta bahasa Indonesia
yang baik dan benar.
6. Naskah ditulis dalam format jurnal dengan sistem baris kredit (byline)
o

Sistematika pembabakan bab artikel mencakup:
a. Judul Artikel, Nama Penulis, Lembaga Penulis, Alamat Lembaga
Penulis, Alamat Email Penulis,
b. Abstrak, Kata Kunci (dalam Bahasa Indonesia dan Inggris)
c. Pendahuluan (berisi latar belakang masalah, permasalahan, dan
metode penelitian dan tujuan penelitian),
d. Tinjauan Teoritis
e. Penyajian Data,
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f. Pembahasan (analisis dan temuan penelitian),
g. Kesimpulan (berisi simpulan dan saran)
h. Ucapan terima kasih (acknowledgment)
i.

Daftar Pustaka (disusun berdasarkan abjad).

7. Judul artikel harus spesifik dan lugas yang dirumuskan dengan maksimal 12 kata
(Bahasa Indonesia), 10 kata (Bahasa Inggris), atau 90 ketuk pada papan kunci,
yang menggambarkan isi artikel secara komprehensif. Judul ditulis dengan
menggunakan huruf Times New Roman 14 point (pt), cetak tebal, dengan spasi
1 dan ditempatkan simetris di tengah.
8. Nama penulis alamat ditulis tanpa pangkat, kedudukan dan gelar. Penulis lebih
dari satu orang ditulis lengkap, tidak menggunakan singkatan dkk. atau et.al. dan
lain-lain.
o

Nama penulis ditulis di bawah judul. Jarak antara judul dan nama penulis
diberi satu spasi kosong, dengan ukuran huruf 14 pt. Nama penulis
pertama, penulis kedua dan ketiga (jika ada) ditulis tanpa menggunakan
gelar dengan huruf 12 pt.

o

Keterangan afiliasi/lembaga dan email ditulis di bawah nama penulis.
Jarak antara nama penulis dan lembaga diberi satu spasi kosong, dengan
ukuran huruf 11 pt. Keterangan e-mail ditulis italic.

o

Jumlah penulis lebih dari satu, keterangan afiliasi penulis kedua dan
seterusnya, ditulis di bawah keterangan afiliasi penulis pertama.

9. Abstrak/sinopsis memuat ringkasan kajian/penelitian, tidak lebih dari 400 kata
(latar belakang atau permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan
kesimpulan). Ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris). Abstrak diikuti
dengan sedikitnya 4 kata kunci (keywords) untuk memudahkan penyusunan
indeks artikel.
o

Di antara teks abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tertulis judul
artikel dalam bahasa Inggris. Dengan format ukuran font 14 pt, spasi 1,
dicetak tebal dan ditempatkan di tengah.

o

Kata "Abstrak" dicetak tebal dengan ukuran huruf 12 pt dan diletakkan
simetris. Jarak antara email dan kata "Abstrak" diberi dua spasi kosong,
dengan ukuran huruf 12 pt.
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o

Teks abstrak bahasa Indonesia ditulis setelah kata "Abstrak" dengan jarak
satu spasi kosong, dengan ukuran huruf 12 pt.

o

Abstrak bahasa Inggris diletakkan setelah abstrak bahasa Indonesia. Kata
"Abstract" sebagai penanda abstrak bahasa Inggris dicetak tebal dengan
ukuran huruf 12 pt dan diletakkan simetris dengan jarak satu spasi
kosong ukuran huruf 12 pt.

o

Teks abstrak bahasa Inggris ditulis setelah kata "Abstract" dengan jarak
dua spasi kosong, dengan ukuran huruf 12 pt.

o

Teks abstrak ditulis dalam satu paragraf terdiri dari max. 400 kata,
menggunakan huruf Times New Roman 10 pt dengan spasi 1.

o

Di bawah teks abstrak dicantumkan kata kunci (keyword), terdiri atas
sedikitnya empat kata dan/atau kelompok kata yang ditulis sesuai urutan
abjad. Antara kata kunci dipisahkan oleh titik koma (;).

o

Keyword ditulis dalam bahasa Inggris, ukuran huruf 10 pt dicetak miring
(italics). Jarak antara abstrak bahasa Inggris dan keyword adalah 1 spasi
kosong, ukuran huruf 12 pt.

10. Pendahuluan menjelaskan latar belakang kajian, rumusan masalah, pernyataan
tujuan dan (jika diperlukan) organisasi penulisan artikel.
11. Pendahuluan ditulis setelah keyword, berjarak tiga spasi kosong dan ukuran
huruf 12 pt.
o

Tulisan "Pendahuluan" menggunakan huruf 12pt dengan cetak tebal.

o

Ada jarak satu spasi kosong dengan ukuran huruf 10 pt sebelum menulis
isi pendahuluan.

12. Tinjauan Teoretis memaparkan kerangka teoretis berdasarkan telaah literatur
yang menjadi landasan logis untuk mengembangkan hipotesis atau proporsi
dan model kajian.
o

Tinjauan teoretis ditulis setelah pendahuluan, dengan jarak dua spasi
kosong dan ukuran huruf 12 pt.

o

Ada jarak satu spasi kosong dengan ukuran huruf 10 pt sebelum menulis
isi Tinjauan Teoretis.
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13. Pembahasan menjelaskan analisis data kajian, temuan penelitian dan deskripsi
statistik (untuk penelitian kuantitatif) yang diperlukan. Cara penulisan
Pembahasan sama dengan cara penulisan Tinjauan Teoretis dan Pendahuluan
14. Pembahasan dan Kesimpulan memuat pembahasan temuan dan simpulan
kajian. Cara penulisan Pembahasan dan Kesimpulan sama dengan cara penulisan
Tinjauan Teoritis dan Pendahuluan.
15. Implikasi dan Keterbatasan menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan
kajian, serta jika perlu saran yang dikemukakan peneliti untuk kajian/penelitian
yang akan datang. Cara penulisan Implikasi dan Keterbatasan sama dengan cara
penulisan Tinjauan Teoretis dan Pendahuluan.
16. Daftar Pustaka memuat sumber-sumber yang dikutip di dalam penulisan artikel.
Hanya sumber yang diacu yang dimuat dalam daftar referensi ini. Penulisan sitasi
dibuat "in-text citation" (body note) : misalnya, untuk satu penulis (RoseArckerman 1999: 57); untuk dua penulis (Rose-Ackerman dan Hellman 2006: 9);
untuk tiga penulis (Rose-Ackerman, Hellman dan Alatas 1994: 83); untuk lebih
dari tiga penulis (Rose-Ackerman et al. 2010) - dgn catatan et al. ditulis cetak
miring.
17. Penggunaan footnote pada artikel juga diperbolehkan.
18. Pemuatan tabel, gambar dan (jika ada) instrumen kajian yang digunakan,
dimasukkan ke dalam tubuh artikel. Gambar dan tabel harus berwarna hitam dan
putih, dan jika berwarna, sebaiknya dibaca saat nanti dicetak hitam putih.
Gambar dan tabel harus dapat dibaca dengan jelas dan secara proporsional ke
keseluruhan halaman. Keterangan harus diberi nomor, dengan fontTimes New
Roman ukuran 8 pt dan spasi tunggal. Untuk tujuan tata letak, mohon berikan
gambar / tabel caption masing-masing.
19. Harap gambar dengan format .tif / .jpg / .jpeg disimpan ke dalam folder
tertentu selain di luar naskah.
20. Kutipan dan Referensi ditulis sesuai dengan gaya APA, dan dibuat secara
alfabetis.
21. Wikipedia, blog pribadi, atau situs nonscientific tidak diizinkan untuk dikutip.
22. Referensi primer paling sedikit 80% dari setidaknya sepuluh rujukan.
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23. Mitra Bestari berwenang untuk menolak naskah berdasarkan saran Redaktur
dan membuat perubahan atau penyesuaian yang diperlukan.
KETENTUAN
1. Naskah yang dikirim merupakan karya ilmiah original, hasil pemikiran atau hasil
riset empiris dan tidak mengandung unsur plagiarism, ditulis maksimal 20
halaman.
2. Mengingat kajian terkait korupsi ini multidisipliner, maka jurnal ini tidak
membatasi bidang kajian. Namun periset dapat menyajikan sesuai bidang
keahliannya, antara lain:
o

Kajian Ilmu Hukum termasuk: Hukum Pidana; Hukum Administrasi
Negara; Hukum Tata Negara; Hukum Perdata (yang terkait dengan
korupsi)

o

Kajian Ilmu Ekonomi termasuk: Ekonomi Makro/Mikro

o

Kajian Ilmu Administrasi termasuk : Administrasi Negara/Publik;
Administrasi Bisnis; Administrasi Pembangunan; Otonomi Daerah;
Pelayanan Publik; Kebijakan Publik; Good Corporate Governance

o

Moneter/Fiskal/Perbankan;

Kemiskinan/Industri/Ketenagakerjaan;

(yang terkait dengan korupsi)
o

Kajian Ilmu Psikologi: Psikologi Klinis; Psikologi Perkembangan; Psikologi
Pendidikan; Psikologi Industri dan Organisasi; Psikologi Sosial (yang
terkait dengan korupsi)

o

Kajian Ilmu Sosiologi, Politik serta Antropologi: Ilmu Sosiologi; Ilmu
Politik; Ilmu Kriminologi

o

Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial; Ilmu Antropologi (yang terkait dengan
korupsi)

o

Kajian Ilmu Manajemen termasuk: Operasional; Keuangan/Pasar Modal;
Sumberdaya Manusia (yang terkait dengan korupsi)

o

Kajian Ilmu Akuntansi termasuk: Akuntansi Keuangan; Akuntansi
Manajemen; Akuntansi Pemerintahan; Auditing (yang terkait korupsi)

o

Kajian Ilmu Komunikasi.
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3. Artikel yang dikirim belum pernah dipublikasikan sebagian atau seluruhnya di
jurnal lain, media cetak,buku, handout, atau seminar.
4. Hak penerbitan dan publikasi atas artikel yang terpilih menjadi hak milik Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
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LAMPIRAN L. Template Jurnal Integritas

Judul Paper (Bold, center, Font 14, spasi 1)
Nama Penulis 1 (a), Penulis 2 (b), Penulis 3 (c)
(a) Afiliasi penulis 1, e-mail
(b) Afiliasi penulis 2,e-mail
(c) Afiliasi penulis 3, e-mail

Abstrak
Abstrak merupakan intisari/ringkasan dari isi naskah, maksimal 400 kata dalam satu
paragraf, dengan format justified. (silakan masukkan naskah anda di sini) (silakan
masukkan naskah anda di sini) (silakan masukkan naskah anda di sini) (silakan
masukkan naskah anda di sini) (silakan masukkan naskah anda di sini) (silakan
masukkan naskah anda di sini) (silakan masukkan naskah anda di sini).

Kata Kunci: memuat sedikitnya 4 (empat) kata/frasa, yang dipisahkan dengan tanda koma (,)

Judul Paper dalam bahasa Inggris (Bold, center, Font 14, spasi 1)
Abstract
Abstrak merupakan intisari/ringkasan dari isi naskah, maksimal 400 kata dalam satu
paragraf, dengan format justified. (silakan masukkan naskah anda di sini) (silakan
masukkan naskah anda di sini) (silakan masukkan naskah anda di sini) (silakan
masukkan naskah anda di sini) (silakan masukkan naskah anda di sini) (silakan
masukkan naskah anda di sini) (silakan masukkan naskah anda di sini).
Keywords: memuat sedikitnya 4 (empat) kata/frasa, yang dipisahkan dengan tanda koma (,)

1.

Pendahuluan
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Bagian pendahuluan menjelaskan latar belakang kajian, rumusan masalah,
pernyataan tujuan dan (jika diperlukan) organisasi penulisan artikel1.
1.1. Silakan masukkan naskah anda di sini.
Silakan masukkan naskah anda di sini.
1.2. Silakan masukkan naskah anda di sini.
Silakan masukkan naskah anda di sini.
Bila anda memasukkan tabel, harap ukurannya dapat menyesuaikan ruang yang
tersedia. silakan ikuti petunjuk berikut.
Tabel 01. (Judul tabel)
Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Bila anda memasukkan gambar, pastikan gambar tersbut hitam-putih, atau apabila
berwarna, dapat tetap terlihat jelas apabila dicetak hitam-putih. Perhatikan contoh.
Silakan masukkan naskah anda di sini.

Gambar 01. Judul gambar.
Silakan masukkan naskah anda di sini.

2.

•

Silakan masukkan naskah anda di sini.

•

Silakan masukkan naskah anda di sini.

Tinjauan Teoritis
Bagian ini, anda memaparkan kerangka teoretis berdasarkan telaah literatur
yang menjadi landasan logis untuk mengembangkan hipotesis atau proporsi dan
model kajian.
• Silakan masukkan naskah anda di sini.

1

Penggunaan catatan kaki dimungkinkan
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• Silakan masukkan naskah anda di sini.
2.1. Silakan masukkan naskah anda di sini.
Silakan masukkan naskah anda di sini.
2.2. Silakan masukkan naskah anda di sini.
Silakan masukkan naskah anda di sini.
3.

Penyajian Data
Silakan masukkan naskah anda di sini.
• Silakan masukkan naskah anda di sini.
• Silakan masukkan naskah anda di sini.
3.1. Silakan masukkan naskah anda di sini.
Silakan masukkan naskah anda di sini.
3.2. Silakan masukkan naskah anda di sini.
Silakan masukkan naskah anda di sini.

4.

Pembahasan
Terdiri dari analisis dan temuan penelitian. Silakan masukkan naskah anda di sini.
• Silakan masukkan naskah anda di sini.
• Silakan masukkan naskah anda di sini.
4.1. Silakan masukkan naskah anda di sini.
Silakan masukkan naskah anda di sini.

4.2. Silakan masukkan naskah anda di sini.
Silakan masukkan naskah anda di sini.
5.

Kesimpulan
Silakan masukkan naskah anda di sini.
• Silakan masukkan naskah anda di sini.
• Silakan masukkan naskah anda di sini.
5.1. Silakan masukkan naskah anda di sini.
Silakan masukkan naskah anda di sini.
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5.2. Silakan masukkan naskah anda di sini.
Silakan masukkan naskah anda di sini.
Ucapan Terima Kasih
Silakan masukkan naskah anda di sini.
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