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Abstrak
Kegiatan ini bertujuan memotivasi dosen untuk menyusun proposal
penelitian dan berdaya saing dalam memenangkan hibah yang di
danai oleh Ristekdikti. Hasil dari kegiatan ini diharapkan proposal yang
diunggah telah melewati proses bimtek dan review sehingga peluang
kelulusannya mencapai 100%. Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024
berfokus pada beberapa aspek, diantaranya penelitian yang
diharapkan mampu menghasilkan teknologi tepat guna, produk yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, inovasi yang mampu
mengurangi kegiatan impor, dan beberapa aspek lainnya. Penelitian
merupakan salah satu dari bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi dan
juga hasil penelitian sebagai salah satu unsur pendukung penilaian
akreditasi.
Kata kunci: Proposal Penelitian, Riset Nasional, Tri Dharma

Abstract
This activity aims to motivate lecturers to prepare research proposals
and be competitive in winning grants funded by Ristekdikti. As a result
of this activity, it is hoped that the uploaded proposals have passed
the technical guidance and review process so that the chances of
graduation reach 100%. The National Research Priorities for 2020-2024
focus on several aspects, including research that is expected to be
able to produce appropriate technology, products that suit the needs
of the community, innovations that can reduce import activities, and
several other aspects. Research is one part of the Tri Dharma of Higher
Education and also research results as one of the supporting elements
of the accreditation assessment.
Keywords: Research Proposal, National Research, Tri Dharma
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PENDAHULUAN
Peta skema penelitian ada tiga yaitu penelitian kompetitif nasional,
penelitian desentralisasi, dan penelitian penugasan. Ada delapan tahapan
pengelolaan penelitian berdasarkan Permenristekdikti Nomor 69 tahun 2016.
Yaitu, pengumuman, pengusulan, penyeleksian, peneteapan, pelaksanaan,
pengawasan, pelaporan dan penilaian luaran. Pada tahap penyeleksian
terdapat seleksi administrasi, seleksi dokumen dan pembahasan. Sedangkan
tahap penetapan terdiri dari penetapan judul yang didanai berdasarkan
hasil seleksi dan ketersediaan dana. Saat pelaksanaan diawali dengan
kontrak penelitian, kemudian dilanjutkan pada tahap pengawasan dengan
dilaksanakannya monev on line-monev on site baik itu internal maupun
eksternal, selanjutnya pelaporan dengan poin laporan kemajuan, laporan
tahuan dan laporan akhir tahun. Tahap akhir yakni penilaian luaran terdiri
dari penilaian luaran tambahan (pemberian insentif) dan penilaian hasil
penelitian.
Pada panduan kebijakan riset dan pengembangan teknologi dikatakan
dalam rangka peningkatan kapasitas penelitian dan standar penelitian di
perguruan tinggi serta melaksanakan ketentuan dalam pasal 54 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020 tentang standar
nasional perguruan tinggi yang mewajibkan perguruan tinggi untuk
menyediakan dana penelitian internal, maka perguruan tinggi wajib
menyediakan dana pendamping penelitian sebesar 10% dari dana
penelitian yang diberikan oleh DRPM untuk semua skema dan
dikonfirmasikan pada tahapan approval oleh LPPPM.
Kemenristekdikti memberikan fasilitas pendanaan bagi dosen-dosen yang
akan melakukan penelitian. Fasilitas tersebut diberikan dalam bentuk skimskim penelitian baik itu yang bersifat desentralisasi maupun kompetitif
nasional. Selain itu, skim penelitian juga mewadai semua bidang ilmu dalam
perguruan tinggi. Luaran dalam penelitian hibah penelitian menjadi unsur
yang penting untuk didanai atau tidaknya suatu proposal penelitian. Dari
luaran penelitian diharapkan diperoleh artikel yang diterbitkan oleh jurnal
internasional bereputasi, hak kekayaan intelektual, model atau prototipe,
buku ajar dsb.. Luaran penelitian tersebut sangat penting bagi dosen
(peneliti) sebagai hasil karya yang akan menunjang dalam kenaikan JAFA
maupun institusi dalam hal akreditasi baik program studi maupun universitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi yang harus dilakukan oleh dosen agar proposal yang diajukan
dapat didanai. Strategi tersebut menyangkut sistematika proposal baik
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judul,abstract, latar belakang sampai dengan metode penelitian serta
rencana anggaran biaya
Penilaian kelayakan usulan meliputi:
Kualitas Dan Kuantitas Publikasi Artikel di Jurnal Ilmiah
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Jurnal internasional bereputasi
Jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi
Kualitas dan kuantitas publikasi dalamp rosiding
Kualitas dan kuantitas buku ber ISBN
Kuantitas dan status perolehan KI
Rekam jejak anggota pengusul (menyangkut poin a sampai d)

Substansi Usulan
a. Relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus, tema, dan topic
b. Kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, state of the art, metode,
dan kebaruan penelitian
c. Keterkaitan usulan penelitian terhadap hasil penelitian yang didapat
sebelumnya dan rencana kedepan (roadmap penelitian)
d. Kesesuaian penugasan peneliti dan pembagian tugas
e. Kualitas luaran wajib penelitian yang dijanjikan
f. Kewajaran tahapan target capaian luaran wajib penelitian
g. Kewajaran target TKT
h. Kesesuaian jadwal penelitian
i. Kekinian dan sumber primer pengacuan pustaka
j. Dukungan mitra kerjasama penelitian
k. Dukungan pendanaan mitra
Judul: menarik (eye catching)
Abstrak: harus lengkap (why, question, how, target output, keterlibatan
mahasiswa)
Pendahuluan: background, tujuan, posisi riset yang diusulkan terhadap risetriset terdahulu harus jelas (roadmap), manfaat hasil riset perlu dijelaskan
dengan baik. Sesuaikan dengan skema hibah.
Tinjauan Pustaka: state of the art, novelty
Metoda: bagaimana penelitian itu akan dilakukan, sumberdaya apa yang
diperlukan
Daftar Pustaka: up to date dan jurnal (jurnal internasional lebih bagus)
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Biaya dan jadwal penelitian: harus realistis dengan memperhatikan komposisi
persentase penggunaan dana (diutamakan untuk publikasi)
Riwayat Peneliti: track record up to date

PENUTUP
Simpulan kegiatan ini adalah peneliti dapat mengajukan proposal dengan
harapan dibiayai dengan terlebih dahulu membaca panduan, memuat ide
ynag sesuai bidang ilmu ter-update dan membuat track record serta
roadmap penelitian. Menyesuaikan dengan RAB adalah keharusan agar
proposal lolos pendanaan hibah serta membuat target luaran yang baik
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