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PENDAHULUAN



UU No 14 tahun 2005: 

Pasal 60 

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen 

berkewajiban  (a). melaksanakan pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat; (b)………

Pasal 72

(1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, 

membimbing dan melatih, melakukan penelitian, 

melakukan tugas tambahan, serta melakukan 

pengabdian kepada masyarakat.

Penelitian: kewajiban dosen
PENDAHULUAN



• proses purposif, sistematik, dan ilmiah untuk 
mengumpulkan, menganalisis, menggolong-
golongkan, menyusun, menyajikan, dan 
menafsirkan data guna memecahkan masalah, 
untuk meramalkan, untuk merekacipta, untuk 
menemukan kebenaran, atau untuk memperluas 
atau mencari kejelasan atas pengetahuan yang 
ada, yang semuanya adalah untuk melestarikan 
dan memperbaiki mutu kehidupan manusia 
(Achmadi, 2006)

Hakekat Penelitian

PENDAHULUAN



• Sebuah metoda untuk menemukan kebenaran 

yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis. 

• Hakekat penelitian adalah mendapatkan data 
atau informasi sebagaimana adanya dan bukan 
sebagaimana seharusnya

Hakekat Penelitian

PENDAHULUAN



• Awal & arah jalannya sebuah penelitian

• Hasil kajian terhadap khasanah ilmu dari media cetak 

maupun elektronik

• Cermin kepakaran ilmuan/peneliti dalam berpikir 

kritis, analitis, objektif, logis, sistematis

• Cermin kemampuan peneliti dalam penguasaan 

pendekatan logiko-hipotetiko-verifikatif

• Menjelaskan tahap-tahap dan bentuk kegiatan

• Menjelaskan kebutuhan dan sumber dana

• Alat untuk meyakinkan sponsor memberikan dana

Seberapa Penting Suatu Proposal?

PENDAHULUAN



KENAPA PROPOSAL 

DITOLAK?



 Mungkin anda sering menulis proposal dan 

mengajukan proposal tersebut ke lembaga atau 

sonsor tapi kemudian ditolak atau tidak ada 

kabar beritanya

 Anda merasa sudah menulis dengan baik, 

lengkap, rinci  dan merasa topik penelitian yang 

diajukan sangat penting

TAPI KENAPA DITOLAK? Atau….

DITERIMA NAMUN DANA YANG DISETUJUI

JAUH LEBIH KECIL DARI YANG DIAJUKAN

KENAPA PROPOSAL 

DITOLAK?



1. FORMAT tidak sesuai yang ditetapkan sponsor

2. TOPIK yang diajukan  

• tidak  dalam cakupan yang ditawarkan, 

• sudah banyak diteliti, tidal ada yang baru

• tidak bernilai strategis, 

• tidak bermanfaat, 

3. KUALIFIKASI anda sebagai peneliti tidak memadai

4. BIAYA yang diajukan terlampau  besar, tidak realistis

5. PROPOSAL tidak bermutu

6. FAKTOR LAIN:  mengajukan lebih dari satu judul, ada 

indikasi ketidak jujuran, melewati deadline

Sebab-sebab Proposal 

Ditolak



Proposal Tidak Bermutu 

Penyebab Ditolak

1. Perumusan masalah lemah, kurang mengarah, tujuan penelitian tidak 

jelas

2.  Manfaat penelitian: Luaran (output) penelitian kurang bermanfaat 

bagi  pengembangan ipteks, pembangunan dan pengembangan 

institusi atau orientasi tidak sesuai dengan yang diminta skim 

penelitian

3. Tinjauan Pustaka: kurang menunjang, tidak relevan, kurang mutakhir, 

tidak primer. bukan dari jurnal ilmiah

4. Metode penelitian: kurang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian, 

metode tidak jelas/rinci

5. Kelayakan Penelitian: personalia, jadwal, perkiraan  biaya dan sarana 

penunjang lainnya kurang memadai

6. Lain-lain:  tidak ada pengesahan, CV tidak ditandatangani, tidak ada 

roadmap penelitian, tidak ada MoU dan LoA, dsb.



MENCARI DAN MEMILIH 

TOPIK PENELITIAN



Tahapan Proses Penelitian

RUMUSAN

MASALAH

TEORI (RAMBU 

PEMECAHAN 

MASALAH)

PERKIRAAN 

JAWABAN

MASALAH

PENGUMPULAN

DATA EMPIRIS

OLAH DAN 

ANALISIS

DATA

KESIMPULAN

JAWABAN 

MASALAH

ALAT

PENGUMPULAN

DATA/INSTR

SUMBER

DATA

Laporan dan 

Artikel Ilmiah



Mencari Masalah Penelitian

 Kegiatan penelitian harus didasarkan atas masalah 

yang akan dicari pemecahannya dengan melakukan 

penelitian.

 Masalah timbul karena adanya

 tantangan, 

 kesangsian, 

 ambiguity, 

 halangan & rintangan, 

 kesenjangan antar fenomena; baik yang telah ada maupun 

yang akan ada.



Masalah yang Bagaimana?

 Masalah yang dipilih harus: 

1) mempunyai nilai penelitian (researchable); 

2) memiliki fisibilitas; dan 

3) sesuai dengan kualifikasi peneliti.



1. Identifikasi permasalahan dari dunia nyata:

1. Look at mass media: berita koran, majalah

2. Look at your surrounding: mengadakan pengamatan 
terhadap situasi sekitar kita 

3. Identification and getting information about stakeholder 
needs

2. Kunjungi Perpustakaan , baca artikel ilmiah/research report

1. Look at the limitation of study

2. Look at the suggestion for future researcher

3. Then, overcome the limitation stated or follow the 
researcher’s suggestion

4. kumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan 
bidang studi

5. Baca literatur yang berhubungan dengan bidang kita 
dan bersikap kritis

Tips untuk Mendapatkan 

Topik/Masalah Penelitian



3.  Menghadiri pertemuan ilmiah:

1. Menghadiri kuliah & ceramah ilmiah

2. Mempelajari topik kuliah dari mata kuliah yang diambil

3. Menghadiri seminar /workshophasil penelitian

4.  Surfing internet tentang suatu topik permasalahan.

5.  Melakukan perenungan, berpikir atau kontemplasi

Tips untuk Mendapatkan 

Topik/Masalah Penelitian



1. Pilih yang  orisinal, inovatif, mengandung unsur 

kebaruan (novelties), aktual , up to date, dan menarik

2. Merupakan hal yang penting bagi pengembangan ilmu 

dasar maupun terapan.

3. Memungkinkan untuk diuji dan dapat didukung dengan 

banyak bahan publikasi

4. Lakukan pencarian di internet terkait topik tersebut dan 

sebaiknya tidak memilih satu topik yang tidak muncul 

dalam buku atau artikel, ataupun dalam websites. 

5. Bila  sudah banyak dilteliti., periksa celah atau peluang 

yang bisa diteliti lebih lanjut

Memilih Satu Topik Penelitian



KIAT MENYUSUN 

PROPOSAL PENELITIAN



1. Pelajari ketentuan/panduan pihak sponsor. Misal 
Hibah Dikti; Pedoman Pelaksanaan Penelitian 
dan Pengabdian pada Masyarakat oleh 
Perguruan Tinggi, (www.dp2m-dikti.net)
1. akan diarahkan ke skim mana penelitian yang akan 

diajukan. 

2. Pelajari persyaratan untuk tiap-tiap program penelitian

2. Pilih topik yang menjadi prioritas atau fokus 
penelitian pihak sponsor

3. Pelajari dan cermati format yang diminta  dan  
persyaratan-persyaratannya

4. Susun proposal sesuai dengan format dan 
sistematika yang ditentukan sponsor, jangan 
membuat format sendiri.

KIAT MENYUSUN PROPOSAL



Format Sistematika Proposal 

(Hibah Fundamental)  

Halaman muka 

Lembar pengesahan

Sistematika Usulan

I.  Identitas Penelitian

II. Substansi Penelitian

ABSTRAK RENCANA 

PENELITIAN

I . MASALAH PENELITIAN

II. KAJIAN PUSTAKA YANG 

SUDAH DILAKSANAKAN

III. DESAIN DAN METODE 

PENELITIAN

IV. LUARAN PENELITIAN

V. RINCIAN BIAYA PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran 

Penjelaan Tambahan

I,   PERTIMBANGAN ALOKASI 

BIAYA 

II,  DUKUNGAN PADA 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

III.  SARANA

IV. BIODATA PENELITI



Format Sistematika Proposal 

(Hibah Bersaing)  

Halaman muka 

Lembar pengesahan

Sistematika Usulan

I.  Identitas Penelitian

II. Substansi Penelitian

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

BAB II STUDI PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV PEMBIAYAAN

BAB V DAFTAR PUSTAKA

Lampiran 

Penjelaan Tambahan

I,   PERTIMBANGAN ALOKASI 

BIAYA 

II,  DUKUNGAN PADA 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

III.  SARANA

IV. BIODATA PENELITI



Format Sistematika Proposal Hibah 

Penelitian  Strategis Nasional 

Halaman muka

Lembar pengesahan

Sistematika Usul Penelitian

Substansi Penelitiian

ABSTRAK 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II STUDI PUSTAKA DAN ROADMAP

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV PEMBIAYAAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN Personalia Penelitian



Format Sistematika Proposal 

(Penelitian Strategis Unggulan)  

Halaman muka

Lembar pengesahan

Sistematika Usulan

Ringkasan

Pendahuluan

Gambaran Kegiatan Penelitian

yang telah dilakukan

Lingkup dan rencana Kegiatan

Metodologi Penelitian

Jadwal Pelaksanaan

Personalia Penelitian

Biaya dan Rinciannya

Daftar Pustaka

Lampiran 

Pengalaman Penelitian Penelii 

Utama

Surat Persetujuan dari 

Departemen/Pusat Penelitian

Surat Resmi Kerjasama penelitia 

Internasional



Format Sistematika Proposal           
(Riset Unggulan Strategis Nasional)

Halaman muka

Lembar pengesahan

Sistematika Usulan

(1)Daftar Isi

(2)Abstrak

(3)Pendahuluan

(4)Kelayakan Teknis

(5)Metode dan Mekanisme Alih Teknologi/Diseminasi

(6)Pemanfaatan Hasil

(7)Personil Pelaksana Kegiatan

(8)Jadwal Kegiatan

(9) Daftar Pustaka



5. Susun anggaran dengan cara yang wajar dan rasional 
dan perhatikan ketentuan sponsor tentang 
penganggaran: mana yang boleh dianggarkan, berapa 
batas maksimum untuk tiap-tiap item anggaran

6. Periksa kembali dengan benar setiap item yang diminta 
termasuk lampiran yang harus disertakan.

7. Pelajari indikator penilaian dan lakukan self 
assessment atau minta kelompok lain menilai proposal 
kita

8. Perhatikan batas waktu pemasukan proposal, jangan 
menunggu detik terakhir

9. Selalu siap dengan bank proposal yang  siap  setiap 
saat dimodifikasi sesuai dengan format sponsor

 Jajaki kerjasama dengan instansi luar dan siapkan 
MoU

 Selalu siap dengan CV calon peneliti yang telaH 
ditandatangani



Bagian Judul

• Harus concise 

• Menggambarkan permasalahan utama 

yang diangkat

• Beberapa reviewer menyarankan untuk 

tidak lebih dari 20 kata



Alasan Pemilihan Judul

• Pentingnya masalah tersebut karena dapat 

memberikan manfaat yang besar.

• Menarik minat peneliti berdasarkan pengalaman 

atau bidang tugas.

• Sepanjang pengetahuan peneliti belum ada 

yang meneliti masalah tersebut.

• Adanya kesenjangan antara apa yang 

diharapkan dengan apa yang terjadi.



Bagian 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 

yang diusulkan. 

• Tidak melebihi maksimal jumlah kata yang 

ditetapkan sponsor (biasanya 200 kata) diketik

dengan jarak baris 1 spasi.



BAB PENDAHULUAN 

• Latar Belakang (biasanya tidak lebih dari 1 

halaman), Tujuan Khusus (tidak lebih dari 1 

halaman), dan Urgensi /Keutamaan Penelitian 

(tidak lebih dari 3 halaman)

• Kemukakan hal-hal yang mendorong atau 

argumentasi pentingnya dilakukan penelitian

• Tuliskan rumusan masalah yang akan dikaji

• Bila diminta tuliskan roadmap penelitian yang 

sedang atau akan dilakukan



• Latar belakang masalah  menyajikan 

fakta dan data yang dapat berasal dari 

berbagai sumber :

– Pustaka (cetak & elektronik)

– Pengamatan yang diambil dari diskusi  ilmiah 

(seminar, simposia, konferensi dll)

– Pengamatan yang diambil dari fenomena 

alam

– Pengamatan yang diambil dari fenomena 

kemasyarakatan
Isu yang perlu diteliti
Dimensi ruang & waktu
Penting
Bermanfaat



Latar Belakang Masalah

 Potret kondisi yang melingkupi permasalahan 
yang ingin diteliti  make it straight forward and 
to the point

 Ringkasan riset terdahulu secara keseluruhan

 Jika mereplikasi penelitian yang lain, sampaikan 
idan jelaskan dalam hal apa penelitian ini 
dibedakan dari penelitian yang sudah ada.

 Nyatakan kenapa tertarik untuk melakukan 
penelitian ybs



Perumusan Masalah

 Mirip dengan pertanyaan penelitian  boleh dalam 

bentuk kalimat tanya, boleh kalimat berita

 Must be concise and straight forward

 Rumusan masalah harus sejalan dengan tujuan 

penelitian

 Bisa dimulai dengan menguraikan fenomena 

identifikasi masalah

 Lalu uraikan pendekatan/konsep utk menjawab masalah 

 Kalau ada jelaskan hipotesis yang akan diuji

 Namun uraian perumusan masalah tidak harus selalu

kalimat tanya



Perumusan Masalah

 Untuk mempertajam rumusan, lakukan otokritik:

 Kegunaan

 Orisinalitas

 Feasibilitas (aspek peneliti, metodologik, 

sarana-prasarana-fasilitas-dana

 Buat pertanyaan penelitian (apa, kenapa, kapan, 

bagaimana)



Tujuan Penelitian

 Setelah memformulasikan masalah, selanjutnya 

rumuskan tujuan penelitian.

 Tujuan penelitian adalah pernyataan (statement)

tentang apa yang ingin diketahui.

 Harus dinyatakan lebih spesifik dibanding 

perumusan masalah.

 Perumusan masalah merupakan konsep yang masih 

abstrak, sedangkan tujuan penelitian adalah 

konstrak yang lebih kongkrit.



• Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan 

penelitian:

menjajaki

menguraikan

menerangkan

membuktikan

menerapkan gejala/konsep/dugaan

membuat prototip

Tujuan Penelitian



• Biasanya dibagi dua yaitu tujuan umum & tujuan 

khusus

• Tujuan umum bersifat luas, tak mungkin dicapai 

dengan penelitian yang dilakukan, oleh karena 

itu perlu serangkaian penelitian diantaranya 

adalah dengan penelitian yang dilakukan 

Tujuan Penelitian



• Sering disebut dg kontribusi penelitian, meliputi 

aspek:

• Manfaat teoritik

• Manfaat metodologik

• Manfaat aplikatif 

• Uraikan dengan jelas dan logis kontribusi 

penelitian pada:

• pengembangan ipteks

• pemecahan masalah pembangunan

• pengembangan kelembagaan

Manfaat Penelitian



BAB STUDI/TINJAUAN PUSTAKA  

• Tinjauan pustaka merupakan State of the art 

dalam bidang yang diteliti, hasil yang sudah 

dicapai,  dan studi pendahuluan yang sudah 

dilaksanakan  (bila ada)

• Uraikan kajian pustaka yang menimbulkan 
gagasan dan mendasari penelitian:

 teori, temuan, dan bahan penelitian lain 

menyusun kerangka atau konsep yang akan 
digunakan 

• Pilih pustaka yang mutakhir, relevan, asli dari 

jurnal ilmiah  state of the art



• Sering disebut juga sebagai kerangka teoritik

• Teori-teori yang dicari adalah teori yang terkait 

dengan variabel-variabel penelitian

• Telusuri kepustakaan dengan pendekatan 

deduktif & induktif

Berujung ke hipotesis

Tinjauan Pustaka



• Pengutipan sumber pustaka harus sesuai
dengan Daftar Pustaka

• Gunakan pustaka primer  Buku ajar bukan 
pustaka primer

• Diutamakan keprimeran & kebaruan, bukan 
jumlah

• Jangan hanya mengutip tetapi mengulas

• Jangan mengutip kutipan.  Kalau tidak penting 
benar dan tidak  diperoleh sumbernya 
langsung, hilangkan  saja bagian tersebut.

• Perhatikan batas maksimal jumlah halaman 
untuk tinjauan pustaka

Pengutipan Sumber Pustaka



• Tuliskan tahapan penelitian yang dilakukan:

– Penelitian pendahuluan, Penelitian lanjutan

– Tahapan penelitian lainnya yang tidak 
dibedakan atas pendahuluan dan lanjutan

• Uraikan secara terperinci:

– peubah, 

– model yang digunakan, 

– rancangan penelitian, 

– Jumlah dan cara pengumpulan sampel

– teknik pengumpulan & analisis data,  

– cara penafsiran

BAB  METODOLOGI PENELITIAN



• Jelaskan pula

• lokasi dan waktu penelitian, 

• bahan dan alat yang akan digunakan dan 
diperoleh dari mana, 

• Jenis data dan cara pengumpulan data

• prosedur atau kerangka dari penelitian 

• perlakuan yang akan diterapkan 

• prosedur analisis yang spesifik.



• Lengkapi 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.



• Bila merupakan penelitian kualititatif jelaskan 

diawal metode bahwa pendekatan yang akan 

dilakukan adalah pendekaan atau metode 

kualitatif

• Dalam metode kualitatif, jelaskan

– pendekatan, 

– proses pengumpulan 

– analisis informasi, 

– proses penafsiran dan penyimpulan hasil 



• Bila menggunakan hewan percobaan tuliskan 

bahwa penelitian ini telah mengikuti protocol 

yang disetujui oleh Komisi Etik Penggunaan 

Hewan (ACUC)

• Bila penelitian menggunakan/melibatkan 

manusia dimana manusia akan menjadi subjek 

penelitian, jelaskan bahwa penelitian mengikuti 

protocol yang telah disetujui oleh Komisi Etik 

atau Institutional Review Board dan bahwa 

subjek penelitian mendapatkan informasi tentang 

penelitian dan mereka bersedia menandatangani 

inform consent.



BAB  PEMBIAYAAN

• 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).



• Uraikan secara terperinci  berdasarkan kegiatan 

yang diusulkan atau mengacu pada metode 

penelitian 

• Taati ketentuan:

– Bahan dan peralatan 

– biaya perjalanan, 

– Biaya lain-lain

• Perhatikan 

– kewajaran dari harga

– proporsi harga dari setiap komponen

– Mana yang bisa/tidak bisa  dibiayai 



Perhatikan patokan biaya satuan penelitian: 

a. Bahan dan peralatan penelitian

b. Perjalanan dalam rangka pengumpulan data

 Biaya perjalanan dengan kendaraan umum pp

 Transportasi lokal

 Lumpsum termasuk konsumsi dan akomodasi

(jika menginap)

c. Lain-lain: seminar, penyusunan laporan, artikel

ilmiah dan biaya publikasi , penggandaan, 

pengiriman, lainnya dirinci, tidak ada biaya

terduga



BAGIAN 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

• Gunakan sistem nama dan tahun, dengan 

urutan abjad nama pengarang, tahun, judul 

tulisan/buku, dan nama jurnal atau kota & 

penerbit



• daftarkan semua pustaka yang dirujuk 

• gelar akademik tidak diperlukan

• judul buku, majalah: cetak miring

• ketaatasasan susunan perlu diperhatikan



Pertimbangan Alokasi Biaya

• Jelaskan tujuan dan alasan 

diperlukannya anggaran yang diajukan. 

• Buat tabel perincian butir anggaran 

lengkap dengan harga satuan untuk 

setiap tahun, sesuai dengan metode dan 

kegiatan tahun yang bersangkutan.



• Anggaran total per tahun diperinci untuk setiap 

komponen biaya :

1)   Honorarium tim peneliti maksimum 30 % dari 

total kontrak

2)    Anggaran untuk komponen peralatan: nama 

komponen alat, spesifikasi, dan kegunaannya 

dalam penelitian

3)    Anggaran pembelian peralatan yang bersifat 

investasi tidak diperkenankan. Sewa 

komputer, printer, scanner tidak boleh

Pertimbangan Alokasi Biaya



• Untuk penelitian multi tahun anggaran total per tahun 

diperinci untuk setiap komponen biaya :

4) Anggaran untuk bahan habis pakai (material 

penelitian): nama bahan dan penggunaannya dalam 

penelitian; dipilah menjadi alat tulis kantor, bahan 

kimia, dan lainnya (sebutkan)

5) Anggaran perjalanan: ke mana dan untuk keperluan 

apa (harus spesifik), termasuk seminar pemantauan 

terpusat

6) Pengeluaran lain-lain: administrasi, pemeliharaan, 

perbaikan kerusakan, penelusuran pustaka, publikasi 

ilmiah, dll.

• Pendanaan bisa multisumber dengan kejelasan target 

penelitian bagi setiap sumber dana.



• Sebutkan dukungan dana penelitian bagi para 

peneliti utama, baik dari dalam maupun luar 

negeri, termasuk dana yang sedang berjalan, 

yang sedang dalam pertimbangan, dan yang 

baru diusulkan. 

• Tuliskan nama lembaganya, nomor persetujuan, 

judul penelitian, jumlah dana (per tahun dan 

untuk keseluruhan proyek). Jelaskan isi dari 

penelitian pendukung.

Dukungan Pada Pelaksanaan Penelitian



• Jelaskan bila ada

1) Dukungan Aktif yang Sedang Berjalan

2) Dukungan yang Sedang dalam Tahap Pertimbangan

3) Usulan yang Sedang Direncanakan atau dalam Taraf 

Persiapan

Dukungan Pada Pelaksanaan Penelitian



• Jelaskan sarana yang akan digunakan, termasuk 

kapasitas, daya dukung/kemampuan, dan berapa 

persen dapat menunjang kegiatan yang diusulkan. 

Jika diperlukan, jelaskan pula pengaturannya 

dengan institusi lain yang terkait.

1) Laboratorium

2) Peralatan Utama: list, lokasi, kegunaan, 

kemampuan

3) Keterangan Tambahan: Informasi tambahan 

tentang lingkungan tempat kegiatan yang akan dilakukan. 

Tuliskan sarana pendukung termasuk bengkel (workshop) 

dan lainnya yang dapat dimanfaatkan.

Sarana



• Lampirkan biodata lengkap semua peneliti, 

ditandatangani dan diberi tanggal

1) Identitas peneliti serta alamat lengkap

2) Pendidikan sarjana ke atas (nama perguruan tinggi 

dan lokasi, gelar, tahun tamat, bidang studi)

3) Pengalaman kerja dalam penelitian dan 

pengalaman profesional serta kedudukan/jabatan 

saat ini yang mencakup nama Institusi, jabatan, dan 

periode kerja yang disusun secara kronologis.

4) Daftar publikasi yang relevan dengan usul 

penelitian yang diajukan

5)Kadang perlu disebutkan mata ajaran yang diasuh

Bagian Biodata Peneliti



MENCARI SUMBER 

PENDANAAN PENELITIAN



1. Hibah Institusional (Dana Fakultas atau dana UT)

2. Penelitian Fundamental (PF)

3. Hibah Bersaing (HBP)

4. Hibah Tim Pascasarjana

5. Hibah Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi

(Pekerti)

6. Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri  (RAPID)

7. Hibah  Disertasi Doktor

SUMBER PENDANAAN PENELITIAN



8. Hibah Penelitian Strategis Nasional

9. Riset Unggulan Institusi (Nasional dan Internasional)

10. Hibah Kompetitif  Penelitian Unggulan Strategis 

Nasional ... Batas masuk proposal ygl 25 Februati 2011

11. Hibah Kompetitif Penelitian Kerjasama Luar Negeri 

untuk Publikasi Internasional 

12. Hibah KKP3T

13. Insentif  RISTEK

14. Hibah Kompetensi

15. Hibah Departemen teknis/lembaga swasta: Indofood 

Riset Nugraha, Danone Research Foundation

16. Hibah  Sumber Internasional

SUMBER PENDANAAN PENELITIAN



(1) bidang ketahanan pangan secara luas (tanaman 

pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan 

perkebunan),

(2) bidang kesehatan dan obat-obatan

(3) bidang energi baru dan terbarukan

(4) bidang pertahanan dan keamanan, 

(5) bidang teknologi informasi dan komunikasi dan 

(6) bidang kebaharian dan kelautan 

PROGRAM PENELITIAN UNGGULAN 

STRATEGIS NASIONAL

BIDANG – BIDANG STRATEGIS



• Penelitian ini berbasis kelembagaan bukan individu

• Harus melibatkan mitra dari industri/swasta, lembaga 

pemeriintah

• Biaya: Rp 1.000.000.000/tahun

• Proposal harus masuk Dikti tanggal 25 Februari 2011

PROGRAM PENELITIAN UNGGULAN 

STRATEGIS NASIONAL



Pra dan Proposal Lengkap harus dilengkapi 

(a) Karakteristik permasalahan yang akan ditangani; 

(b) Potensi pasar dan pertumbuhannya; 

(c) Potensi eksternalitas ekonomi yang dihasilkan; 

(d) Potensi meningkatkan pendapatan masyarakat; dan 

(e) Potensi menumbuhkan cluster produksi serta 

potensi peningkatan karakter bangsa. 



Pra dan proposal lengkap harus mencakup 

dan menguraikan tentang: 

(a) Pendekatan strategis; 

(b) Technology roadmap dan rekayasa sosial yang relevan;

(c) Sasaran, keluaran strategis dan prospek ekonominya yang 

berujung akhir pada peningkatan karakter bangsa; 

(d) Rencana kegiatan dan strategi untuk mendorong litbang, 

perguruan tinggi dan industri, agar kelangsungan kegiatan 

dapat secara bertahap dialihkan ke stake holders (exit 

strategy); 

(e) Kebutuhan pembiayaan pertahun dan kompilasinya 

(f) Rencana pelembagaan hasil kegiatan kearah karakter bangsa 

yang dilaksanakan melalui kebijakan publik dan perubahan 

perilaku masyarakat dan manajemen. 



Keluaran Program

1. Proses dan produk teknologi atau jasa yang dapat dialihkan 

kepada pelaku industri atau dapat diadopsi oleh para 

pengguna untuk dapat diproduksi atau produk pengetahuan 

dalam proses & produk teknologi yang mampu meningkatkan 

nilai tambah ekonomi atau kapasitas produksi. Teknologi baru 

(new technology) atau frontier technology untuk menjawab 

permasalahan bangsa yang strategis. 

2. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh para 

pengguna dalam bidang yang diprioritaskan dan 

mengupayakan dengan tuntas teknik/rekayasa sosial untuk 

pencapaian pembinaan karakter bangsa. 

3. Karya-karya inovasi yang bisa diusulkan untuk mendapat 

perlindungan kekayaan intelektual (paten, hak cipta dsb). 

4. Publikasi, artikel Ilmiah Nasional/Internasional. 

5. Model pemberdayaan masyarakat yang dapat didesiminasikan. 



Keluaran Program

6. Terwujudnya technology roadmap yang relevan dengan 

perkembangan bidang strategis/ sektor produksi 

strategis. 

7. Terjalinnya hubungan kerja sama dengan sesama 

perguruan tinggi, dengan balai-balai penelitian dan 

pengembangan yang bernaung dalam Kementerian 

teknis, dan pemerintah daerah atau mitra industri. 

8. Terbangunnya techno-industrial cluster, yaitu jaringan 

kemitraan antara industri, pemerintah/pemda dan 

perguruan tinggi yang terkait dengan cluster kegiatan 

produksi yang dituju dan masyarakat. 

9. Tersusunnya sistem pelembagaan industrialisasi kearah 

karakter bangsa yang dibangun melalui kebijakan publik 

dan perubahan perilaku masyarakat dan manajemen. 



Hibah Kompetitif Penelitian Strategis Nasional 

1. Pengentasan Kemiskinan (Poverty alleviation)

2. Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati (Climate 

Change & Biodiversity)

3. Energi Baru dan Terbarukan (New and Renewable 

Energy)

4. Ketahanan dan Keamanan Pangan (Food Safety and 

Security)

5. Kesehatan, Penyakit Tropis, Gizi dan Obat-obatan 

(Health, Tropical Diseases, Nutrition and Medicine)

6. Pengelolaan dan Mitigasi Bencana (Disaster 

Management and Mitigation)

Dibagi dalam 12 tema/klaster



7. Integrasi Nasional dan Harmoni Sosial (National 

Integration and Social Harmony)

8. Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Regional Autonomy 

and Decentralization)

9. Seni dan Budaya/Industri Kreatif (Arts and 

Culture/Creative Industry)

10.Infrastruktur, transportasi dan Teknologi Pertahanan 

(Infrastructure, Transportation, and Defence Technology)

11.Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information & 

Communication Technology)

12.Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa 

(HumanDevelopment and Competitiveness)

Cluster Hibah Kompetitif Penelitian Strategis 

Nasional 



1. Intelegence (kecerdasan)

2. Interest (perhatian)

3. Imagination (daya hayal)

4. Initiative (Inisiatif)

5. Information (informasi)

6. Inventive (daya cipta)

7. Industrious (berusaha)

8. Intensive observation

9. Integrity (kejujuran)

10. Infectious entusiasme (entuasiasme yg meluap)

11. Indefatigable writer (tidak mudah putus asa)

12. Incentive (pahala)

Sifat-sifat  yang harus dimiliki Peneliti
“ Open your I’s” 



• kunjungi situs www.dikti.org/p2m

• Panduan Pengelolaan Program Hibah 

DP2M Ditjen Dikti Edisi VII & kisi-kisi

• cermati borang penilaian

• selalu waspadai edaran terbaru

selamat menyusun proposal

http://www.dikti.org/p2m




PENILAIAN USUL PENELITIAN 

FUNDAMENTAL

Setiap kriteria diberi skor 1,2,4,5

Passing grade: 350



PENILAIAN USUL PENELITIAN HIBAH 

BERSAING

Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7
•Passing grade = 500 tanpa skor 1.



PENILAIAN USUL PENELITIAN HIBAH 

PEKERTI

Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7

Passing grade 500



PENILAIAN USUL PENELITIAN HIBAH 

PASCA

Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7*

Passing grade 550 tanpa nilai 3



PENILAIAN USUL PENELITIAN RAPID

Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7* Passing grade 600 tanpa nilai 3



PENILAIAN USUL PENELITIAN UNGGULAN 

STRATEGIS NASIONAL

Unsur Penilaian
Nilai 1 s/d 10 tanpa 

angka 6

Komentar 

Penilai
Catatan

A. Kegiatan (15%)

1. Ketepatan metodologi

2. Capaian sasaran secara umum

3. Upaya pengembangan techno-industrial

cluster

4. Kiat mengatasi hambatan

5. Prospek keberlanjutan

B. Keluaran (20%)

1. Produk

2. Publikasi

3. HKI

4. Pelayanan Jasa

C. Exit Strategy (20%)

1. Linkages

2. Product market acceptance

3. Spin-off

4. Income generating

D. Tim Peneliti (30%)

1. Komitmen dan Kesungguhan

2. Track Record

3. Profesionalisme

E. Organisasi (15%)

1. Kelengkapan sistem organisasi

2. Kemampuan organisasi



Contoh Usul Penelitian Yang Didanai

Bidang

Ilmu

Judul Universitas

Sosial Modal sosial dan pengembangan model transmisi 

modal sosial dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

keluarga (studi pada tiga komunitas petani karet di 

kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Barat

USU

Model acual pelestarian bahasa jawa dalam upaya 

pembinaan budi pekerti anak melalui pendekatan 

sistem terpadu (Studi eksperimen di JAteng dan 

Jatim)

Univeristas 

Jember

Babad Pasir dan Babad Banyumas (Kajian tentang 

model histoiografi Banyumas, Model Karakter Manusia 

Banyumas dan Sistem Nilai Budaya Lokal Banyumas

Univeristas 

Muhammadiya

h Purwokerto

Pengelolaan diri sebagais trategi penghentian perilaku

merokok pada karyawan Pemda Tk II di Jateng

Unika

Soegiyapranat

a



Contoh Usul Penelitian Yang Didanai
Bidang

Ilmu

Judul Universitas

Pendidika

n

Desain model networking berbasis kompetensi 

siswa sebagai strategi peningkatan mutu 

manajemen konseling di sekolah lanjutan atas di 

kota Medan

Universitas 

Negeri Medan

Pengembangan bahan ajar matematika SMA 

bebrbasis kompetensi untuk membangun konsep 

matemaika terpadu sebagai upaya meningkatkan 

prestasi belajar siswa di Bengkulu

Universitas 

Bengkulu

Meningkatkan pemerolehan kosakata pemelajar 

bahasa Inggris pada tingkat perguruan tinggi 

melalui kajian sistemais AFIKS DERIVATIF

Universitas 

Pendidikan 

Indonesia

Pengembangan alat tes multiple intelligence 

berbasis komputer, suatu model penelusuran minat 

dna bakat siswa SMA

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta

Pengembangan paket layanan bimbingan perilaku 

seksual bagi siswa tunagrahita sekolah luar biasa

UNES 

Surabaya



Contoh Usul Penelitian Yang Didanai

Bidang 

Ilmu

Judul Universitas

MIPA Pengembangan paduan oksida Nd1(Fe)xBa2xCu3Oy 

sebagai bahan baku superkonduktor

Universitas 

Negeri 

Makasar

Pengembangan teknologi distilasi air laut dengan 

membangkitkan 100 KW energi matahari untuk 

memproduksi 1000 liter air tawar seiap hari did aerah 

pesisir dan pulau-pulau kedil di Sulawesi Tenggara

Universitas 

Haluoleo

Konversi aspal Buton menjadi fraksi bensin 

menggunakan katalis Ni-Mo/Zeolit alam dan Ni-

Mo/Nb2O5-Zeolit alam

Universitas 

Nusa Cendana

Peningkatan kualitas jelantah (refreshing) dengan 

katalis H-zeolit dan reaktor sistem fluid fixed-bed

Universitas 

Jember

Estimasi distribusi penyebaran limbah cair pada air 

tanah dengan menggunakan metode asimilasi data

ITS Surabaya

Konversi katalitik minyak sawit menjadi hidrokarbon 

sebagai bahan baku alternatif

Universitas 

Bengkulu


