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I. PENDAHULUAN 
 

Suatu perguruan tinggi mengemban tiga kegiatan (Tridarma) yang merupakan 

pilar utamanya, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga 

kegiatan ini merupakan satu kesatuan yang harus berjalan secara simultan sesuai 

dengan arahan yang telah ditetapkan.  

 Kegiatan penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi diarahkan untuk 

menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan 

Ipteks, serta penyelesaian berbagai masalah akademik maupun masyarakat yang 

dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai instansi, baik pemerintah, swasta maupun 

industri.  

 Pengembangan institusi diciptakan melalui berbagai kegiatan penelitian yang 

hansilnya dapat digunakan untuk pengkayaan bahan pengajaran, proses belajar 

mahasiswa S1, S2 dan pengembangan iklim akademis di perguruan tinggi. Oleh karena 

itu perguruan tinggi mempunyai fungsi untuk meningkatkan nilai tambah para 

mamahsiswanya, sehingga menghasilkan SDM yang terlatih dan terdidik di bidang 

Ipteks.  

 Penciptaan inovasi dan pengembangan Ipteks dilaksanakan mellui kegiatan 

penelitian dosen, proses belajar mengajar mahasiswa S3, dan penelitian Ilmu 

Pengetahuan Dasar. Agar inovasi dan pengembangan Ipteks dapat memberikan 

kontribusinya pada penyelesaian masalah pembangunan dan pengambilan keputusan, 

maka kegiatan penelitian ini di perguruan tinggi perlu terus dipacu dan mutunya perlu 

ditingkatkan. Salah satu usaha yang telah dilakukan dalam meningkatkan mutu 

penelitian adalah dengan menciptakan model penelitian kompetitif melalui tahapan seleksi 

                                                 
1  Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Metodologi Penelitian Untuk Dosen-Dosen Sekolah 
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usulan penelitian, pemantauan pelaksanaan, review laporan akhir, seminar artikel ilmiah 

serta publikasi dan penyebarluasannya.  

 

II. PEMBINAAN PENELITIAN   

  Kegiatan penelitian dI Perguruan Tinggi diklasifikasikan ke dalam dua 

program, yaitu (1) Program Pembinaan dan (2) Program Penelitian Mandiri. Program 

Pembinaan diarahkan untuk menghasilkan peneliti mandiri, publiaksi bertarap 

nasional/internasional, bahan/materi pendidikan dan bimbingan untuk program 

S2/S3, dan peningkatan udaya meneliti yang produktif. Program ini mencakup 

Penelitian Dosen Muda (PDM), Penelitian Dasar (PD), Penelitian Kajian Wanita (PKW), 

Penelitian Pekerti (PP) yang didanai oleh Dirbinlitabmas (DP3M) Dikti, sedangkan yang 

didanai oleh Kantor Materi Ristek (KMRT) antara lain Riset Pengembangan 

Kapasitas/Daerah (RPK). Untuk Penelitian Mandiri lebih diarahkan untuk menciptakan 

inovasi dan pengembangan Ipteks. Tergolong dalam program ini yang didanai oleh 

Ditbinlitabmas Dikti anatara Penelitian Hibah Bersaing (PHB), Hibah pasca Sarna (HPS) 

dan Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID), sedangkan yang oleh 

Kantor Menteri Ristek antara lain Riset Unggulan Terpadu (RUT) dan Riset Unggulan 

Terpadu Internasional (RUTI).  

 

 Tabel 1. Uraian Kegiatan Program Penelitian Yang Dikelola Dirbinlitabmas 

  

URAIAN  PDM  PKW PD PP PHB RAPID  

Tk. Pembinaan  Perintis  Perintis  Perintis  Perintis  Mandiri Mandiri  

Seleksi  DP3M DP3M DP3M DP3M DP3M DP3M 

Pelamar  S3 S3 Bebas  Bebas  Bebas  Bebas  

Jumlah Peneliti   3  3  3  3  5  3 

Lama Penelitian  1 1 1 2  4  3 

Batas Masuk Usul  31 Maret  

Biaya maks. (juta)  10 10 20 100 40 360 

Pemantauan  DP3M 
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Tabel 2. Uraian Kegiatan program penelitian Yang Dikelola Kantor Menteri Ristek  

 

URAIAN  RPK RUT RUTI 

Tk. Pembinaan  Perintis  Mandiri  Perintis  

Seleksi  KMRT  KMRT  KMRT  

Pelamar  Bebas  Bebas  Bebas  

Jumlah Peneliti   3  3  3 

Lama Penelitian  2  3  3 

Batas Masuk Usul  31 Agustus  

Biaya maks. (juta)  50 100 300-1000  

Pemantauan  KMRT  

 

 

3. PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL  

 

 Penelitian Dosen Muda (akan di  dibicartakan secara terpisah) 

 

B.  Penelitian Dasar  

“Penelitian yang berorientasi mendasar, penelitian untuk ilmu dengan orisinalitas 
tinggi”  
“Penelitian yang menghasilkan pemikiran baru yang dapat dimanfaatkan oleh 
penelitian terapan”    

 

1. Uraian Umum  

 Judul Penelitian: harus jelas dan ringkas sesrta disesuaikan dengan tema 
peneitian yang telah ditentukan  

 Ketua peneliti: keahliannya harus cocok dengan substansi penelitian  
 Tim peneliti: maksimum 3 orang termasyk ketua peneliti 
 Subjek penelitian: Jelaskan secara jelas dan ringkas sesuai dengan variabel 

penelitian  
 Masa Pelaksanaan: 8-10 bulan  
 Jumlah Biaya yang Diusulkan: Maksimum Rp 20 juta  
 Lokasi Penelitian  
 Perguruan Tinggi Pengusul  
 Instansi Lain yang Terlibat: sebaiknya lintas disiplin ilmu dan lintas perguruan 

tinggi  
 Keterangan Lain Yang Dianggap Perlu  
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2. Kaitan Tema Dengan Judul  

 Uraikan secara ringkas (tidak lebi dari 50 kata) kaitan antara judul dan tema 

penelitin yang dipilih  

 

3. Abstrak Rencana Penelitian  

 Uraikan dengan jelas dan ringkas (tidak lebih dari 400 kata) abstrak rencana 

penelitian yang meliputi tujuan penelitian, lokasi penelitian dan metode 

penelitian   

 

4. Masalah yang Diteliti  

 Uraiakan secara jelas argumentasi pentingnya diklakukan penelitian dan proses 

dalam mengindentifikasi masalah penelitian  

 Rumusan masalah hendaknya padat dan jelas, dan memberi petunjuk tentang 

mungkinnya mengumpulkan data.  

 Tunjukkan bahwa permasalahan yang diajukan adalah orisinil dan merupakan 

persoalan aktual atau mutakhir.  

 

5. Kajian Pustaka/Hasil yang Sudah Dicapai dan Kajian Pendahuluan yang Sudah 

Dilaksanakan 

 Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari 

penelitian yang akan dilakukan 

 Kemutakhiran (Recency) dan keeratan hubungan (relevance): 5 tahun terakhir  

 Jurnal ilmiah asli dan hasil penelusuran internet yang mendukung substansi 

penelitian 

 Menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain dari hasil penelitian 

sendiri atau acuan pustaka  

 Tinjauan pustaka mengacu pada daftra pustaka yang disajikan di lampiran   
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6. Desain dan Metode Penelitian  

 Menguraikan metode penelitian secara rinci meliputi variabel dalam penelitian, 

model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan 

analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian 

 

7. Luaran Penelitian   

 Jelaskan secara ringkas bahwa hasil penelitian ini merupakan hal yang baru dan 

dapat digunakan sebagai dasar penelitian berikutnya atau sebagai informasi 

bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian pada tema yang sama  

 Dapat juga dijelaskan bahwa hasil penelitian ini akan digunakan sebagai dasar 

penelitian selanjutnya melalui PD, PHB, RPK, RUT atau RUTI  

 

8. Rincian Anggaran Penelitian  

 Biaya penelitian maksimum Rp 20 juta  

 Perincian pengeluaran uang harus serasi dengan jenis atau volume 

permasalahan penelitian   

 

9. Daftar Pustaka  

 Gunakan sistem nama-tahun  
 

  

C.  Penelitian Hibah Bersaing  

1. Uraian Umum  

 Judul Penelitian: Harus spesifik dan tidak lebih dari 20 kata  
 Ketua peneliti  
 Anggota Peneliti: maksimum 4 orang dari berbagai disiplin ilmu (alokasi waktu 

diperhatikan 10-20 jam/minggu selama 4-8 bulan).  
 Subjek Penelitian: jenis material yang akan diteliti dan aspek penelitian  
 Periode pelaksanaan: maksimum 4 tahun  
 Jumlah anggaran yang diusulkan untuk tahun pertama maks. Rp 40 juta/tahun  
 Jumlah anggaran yang diusulkan untuk seluruh program: maks. Rp 160 juta  
 Loaksi penelitian  
 Hasil yang ditargetkan; jelaskan secara singkat dan jelas berupa product oriented 

seperti temuan baru (akan diajukan ke UBER HKI) atau paket teknologi atau 
kebijakan 

 Perguruan Tinggi Pengusul  
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 Instansi Lain yang Terlibat: sebaiknya lintas disiplin ilmu dan lintas perguruan 
tinggi  

 Keterangan Lain yang Dianggap Perlu  
 

2. Abstrak Rencana Penelitian  

 Uraikan dengan jelas dan ringkas ( tidak lebih dari 200 kata) abstrak rencana 

penelitian yang meliputi tujuan jangka panjang, dan target khusus yang ingin 

dicapai (tujuan pertahun penelitian) dan metode penelitian (diketik dengan jarak 

baris 1 spasi). 

 

3. Tujuan Khusus  

 Uraikan tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan 

setiap tahun anggaran  

 Tujuan berupa product-oriented seperti metode/cara, teknologi atau kebijakan  

 Tidak lebih 1 halaman  

 

4. Pentingnya atau Keutamaan Penelitian  

 Uraikan secara jelas argumentasi pentingnya dilakukan penelitian dan proses 

dalam mengindentifikasikan masalah penelitian  

 Setelah masalah diindentifikasikan, kemudian dipilih yang sesuai, maka 

selanjutnya diuraikan dengan jelas 

 Rumusan itu hendaknya padat dan jelas, dan memberi petunjuk tentang 

mungkinnya mengumpulkan data  

 Tidak lebih dari 3 halaman   

5. Studi Pustaka/ Hasil yang Sudah Dicapai dan Studi Pendahuluan yang Sudah 

Dilaksanakan  

 Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari 
penelitian yang akan dilakukan  

 Kemutakhiran (Recency) dan keeratan hubungan (relevance): 5 tahun terakhir  
 Jurnal ilmiah asli, penelusuran internet  
 Menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain dari hasil penelitian 

sendiri atau dari acuan pustaka  
 Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka yang disajikan di lampiran 
 Tidak melebihi 8 halaman    
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6. Metode Penelitian  

 Menguraikan metode penelitian secara rinci dan saling terkait antara penelitian 

tahun pertama sampai dengan tahun terakhir, meliputi variabel dalam 

penelitian, metode yang digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan 

data dan analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian.  

 

7. Anggaran Penelitian  

 Biaya penelitian maksimum Rp 40 juta/tahun  

 Perincian pengeluaran uang harus serasi dengan jenis atau volume 

permasalahan penelitian   

 

8. Pustaka Acuan   

 Gunakan sistem nama-tahun  

 

D.  Riset Unggulan Terpadu (RUT) Didanai Menteri Riset dan Teknologi 

Format proposal RUT disusun dengan sistematika dalam dua bagian sebagai 

berikut :  

1.  Data Pengusul Proposal (Format 1A s.d. 1G) terdiri dari:  
a.  Data Pengusul Proposal  
b.  Judul Penelitian  
c.  Lembar Pengesahan (Format 1C)  
d.  Personalia Peneliti (Format 1D)  
e.  Pernyataan Keikutsertaandalam RUT (Format 1E) 
f.  Personalia Teknisi (Format 1F)  
g.  Biodata Peneliti (1G)    
 

2.  Proposal Riset (tanpa Identitas pengusul) terdiri dari:  

a.  Lembar depan (Format 2A)  

b.  Rancangan Penelitian (Format 2B)  

c.  Isi Proposal (format bebas) yang terdiri dari:  

1.   Judul Riset (tanpa identitas pengusul): Judul mengacu pada bidang-bidang 

PUNAS RISTEK 2001-2005 (pada RUT XI Tahun Anggaran 2004 

diprioritaskan pada komoditas kelapa sawit yang mempunyai nilai 

comparative and competitive products sebagai trial-case).  
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2.   Abstrak: tuliskan secara komprehensif riset yang akan dilaksanakan 

dengan menjelaskan masalah ilmiah yang akan diteliti dan latar 

belakangnya, tahap-tahap penelitian, hipotesa yang akan dibuktikan, serta 

dampak atas hasil hipotesa tersebut.  

3.   Pendahuluan: jelaskan alur pikir pemilihan topik dan area riset, mencakup: 

latar belakang, ruang lingkup dan batas penelitian, asumsi yang digunakan 

dan tujuan umum riset. Disarankan agar menyampaikan pula tinjauan 

(review) atas paten-paten terdahulu yang telah dilaksanakan dan 

ditelusuri.  

4.   Hipotesis atau Kegunaan dan Tujuan Khusus  

Hipotesis: Jawaban tentaif terhadap masalah riset berdasarkan pengetahuan 

yang ada dan logika yang kemudian akan dibuktikan kebenarannya dengan 

riset ini.  

Kegunaan: Jelaskan manfaat hasil riset ini untuk pembangunan nasional 

dengan memperhatikan topik-topik prioritas utama masing-masing bidang 

dan kebijakan strategis pembangunan Ipteks nasional.  

5.   Metodologi: Jelaskan rencana, tempat, waktu, pengambilan sampel, 

penentuan unit analisa, cara dan instrumen pengumpulan data, 

pengolahan dan analisis data, serta uji mutu data yang sesuai dengan 

rancangan riset yang dibuat.  

6.   Rancangan (Design) Riset: Jelaskan pendekatan dan strategi yang akan 

diambil untuk memperoleh jawaban pertanyaan riset dan pencapaian 

tujuan riset. Rancangan riset harus menjelaskan secara rinci dan berurutan 

tahapan riset yang dilakukan dan kaitan antara tahapan satu dengan yang 

lainnya.  

7.   Hasil yang diharapkan: Cantumkan hasil yang dibayangkan akan dicapai 

diakhir penelitian. Publiaksi pada umumnya merupakan keharusan, 

sehingga sebutkan jurnal ilmiah mana yang kira-kira akan dijasikan tempat 

penerbitannya. 

 

d. Personalia Riset 9Format 2C)  
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e. Rincian Anggaran (Dformat 2D): biaya maksimum Rp 100 juta/tahun  

f. Jadwal Kegiatan (Format 2E): waktu maksimum 3 tahun (masing-masing 10 

bulan)  
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