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1. SKIM PENELITIAN; DESENTRALISASI
(Kompetisi di PT/Kopertis)



2. SKIM PENELITIAN;
HIBAH KOMPETITIF NASIONAL (Kompetisi Tingkat Nasional)



BAGAIMANA PROSES
SELEKSI



PERBEDAAN SKIM PENELITIAN
(Terutama Luarannya)
 Unggulan Stranas: Penaggulangan masalah

nasional (tema ditentukan)
 Kerjasama Luar Negeri & Pub. Inter.: Jejaring kerja

sama & publikasi international.
 Stranas: Penanggulangan masalah nasional (tema

ditentukan)
 Hikom: Publikasi, buku ajar, HKI (apabila relevan)
 Rapid: Kerja sama dgn. industri, menghasilkan

produk (tema berdasarkan koridor)
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 PU-PT: Produk teknologi, publikasi, HKI,
kebijakan

 Hibah Tim Pascasarjana: Disertasi, tesis,
publikasi

 PHB: Produk atau bukan benda
(tangible/intangible), HKI (apabila relevan)

 Penelitian Fundamental: Publikasi
 Hibah Pekerti: Peningkatan kemampuan TPP

(Tim Peneliti Pengusul) di TPM (Tim Peneliti Mitra)

 Disertasi Doktor: Disertasi, publikasi, lulus
tepat waktu
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No
. Skim penelitian Ketua Peneliti

(Jml anggota)
Durasi

(th)

Anggaran
(Rp.

Juta/th)
Maks S2 Lektor, PTS

Binaan (1 – 2 org)

Skema Penelitian Desentralisasi

2. Dosen Pemula Maks S2 Lektor, PTS
Binaan (1 – 2 org) 1 10 – 15

2. Unggulan PT S3, S2 (LK)
(2 – 3 org) 2 – 5 50 – tgt PT

3. Hibah Bersaing Min. S2 Lektor
(1 – 2 org) 2 - 3 50 – 75

4. Hibah PEKERTI
TPP : Maks S2 (1-2

org)
TPM : S3 (1 org)

2 75 – 100



Skim Penelitian Kompetitif Nasional

No. Skim penelitian
(Jml hal, warna sampul)

Ketua Peneliti
(jml anggota)

Durasi
(th) Anggaran (Rp. Juta)

S3
(maks 3 PT, 2

mitra)
1. P. Unggulan Strategis

Nasional (PUSNAS)

S3
(maks 3 PT, 2

mitra)
2 – 3 500 jt – 1 Milyar

2. RAPID S3
(1 – 3 org) 2 – 3

300 – 400
Incash (Mitra min. 25%;

PT min. 15%)

3. Hibah Kompetensi
(HIKOM)

S3
(1 – 2 org) 2 - 3 100 – 150

4. Strategis Nasional
(STRANAS

S3
(1 – 3 org) 2 – 3 75 – 100



Skim Penelitian Kompetitif Nasional

No. Skim penelitian
(Jml hal, warna sampul)

Ketua Peneliti
(jml anggota)

Durasi
(th) Anggaran (Rp. Juta)

5. Disertasi Doktor Mhs. Prog. S3 1 30 – 50

6. Hibah Tim Pascasarjana S3
(1 – 2 org) 3 100 – 125

7. Kerjasama Luar Negeri &
Publikasi Internasional

S3
(1 – 2 org) 2 – 3

150 – 200
dana mitra luar negeri

inkind/incash

8. MP3EI S3
(1 – 3 org) 2 – 3 150 – 200



Skim Penelitian Kompetitif Nasional

No. Skim penelitian
(Jml hal, warna sampul)

Ketua Peneliti
(jml anggota)

Durasi
(th) Anggaran (Rp. Juta)

S3, S2 (LK)
(1 – 2 org)9. Penelitian Fundamental S3, S2 (LK)
(1 – 2 org) 1 – 2 50 – 75

10. Penelitian IPTEK S3
(1 – 3 org) 2-3 Maks 200



KETENTUAN UMUM

 Ketua peneliti dosen tetap yang memiliki NIDN dengan
track record yang memadai (CV)

 Proposal diusulkan melalui lembaga tempat bertugas
secara tetap

 Pada tahun yang sama hanya boleh maksimal 1 sebagai
ketua dan 1 sebagai anggota atau 2 sebagai anggota,
pada skim yang berbeda, kecuali yang memiliki h-index 2
atau lebih
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Keunikan Skim















Kapan Menulis Proposal ?
• Seawal mungkin !
• Pertimbangkan waktu mencari pustaka
• Memahami persoalan
• Merenungkan ide
• Membentuk tim
• Menulis
• Self-evaluation proposal yang ditulis
• Evaluasi oleh anggota tim
• Evaluasi oleh kolega

• Seawal mungkin !
• Pertimbangkan waktu mencari pustaka
• Memahami persoalan
• Merenungkan ide
• Membentuk tim
• Menulis
• Self-evaluation proposal yang ditulis
• Evaluasi oleh anggota tim
• Evaluasi oleh kolega



ASPEK ASPEK YANG PERLU DIPERHATIKAN

Judul
Perumusan Masalah
Manfaat Hasil Penelitian
Tinjauan Pustaka & Kerangka Teori
Metode Penelitian
Kelayakan Penelitian
Luaran Penelitian
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BAGAIMANA MEMULAI
MEMBUAT PROPOSAL (HB)

TELAAH SUBSTANSI PROPOSAL

 Sistematika proposal setiap skim sedikit-berbeda
(Panduan Dikti-IX 2013), namun secara umum
mencakup:
- Sampul (jingga/orange)
- Halaman pengesahan (online)
- Daftar Isi
- Ringkasan
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- Pendahuluan
- Tinjauan Pustaka
- Metode Penelitian
- Biaya dan Jadwal Penelitian

1. Anggaran Biaya
2. Jadwal Penelitian

- Daftar Pustaka
- Lampiran

1. Justifikasi anggaran Penelitian
2. Dukungan Sarana & Prasarana
3. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
4. Nota kesepahaman MOU (apabila ada).
5. Biodata ketua dan anggota
6. Surat pernyataan ketua peneliti

 Setiap butir diatas harus ditelaah secara cermat, objektif
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SAMPUL

Warna jingga/orange



Judul tidak panjang, spesifik (tidak general) sesuai
dengan research question/Permasalahan, & tidak
menimbulkan multitafsir.
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Bagaimana menentukan Judul
• Mencari isu terbaru (kasus yang terjadi, modifikasi, faktor alam)
• Judul sesuai dengan bidang karena masalah itu yang paling dikuasai

(hindari nebeng persyaratan)
• Mencari tim peneliti yang ada hubungan dengan peneltian (multi disiplin)
• Membaca dan membaca sebanyak mungkin: jurnal, laporan penelitian,

buku, makalah, paten/HKI, akses internet sebagai referensi.
• Diskusi dengan sejawat, berseminar
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Lembaran pengesahan di isi online, setelah
didaftar pada operator LPPM sesuai dengan skim
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Ringkasan harus diringkas, yang mencakup permasalahan,
tujuan & target yang ingin dicapai, serta metode
penelitian & rencana kegiatan.

Dengan membaca Ringkasan, secara garis besar sudah
dapat dipahami tujuan & kegiatan yang akan dilakukan,
serta target yang ingin dicapai.

Maksimum 1 halaman
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PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan
diteliti,

Tujuan
Tujuan penelitian harus dapat memberi kesan bahwa akan ada perubahan (implikasi) dari
hasil penelitian (Misalnya: perubahan kebijakan/iptek, bukan sekadar informasi baru)

Urgensi (keutamaan) penelitian

Jelaskan temuan/inovasi apa yang ditargetkan serta
penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan
dan pengembangan ipteks-sosbud.
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TINJAUAN PUSTAKA
Usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari
jurnal
Uraikan kajian pustaka yang menimbulkan gagasan
yang mendasari penelitian yang dilakukan
Menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain
yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan
untuk melakukan penelitian
Uraikan yang menjadi landasan untuk menyusun
kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam
penelitian
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Peta jalan



METODE PENELITIAN
Metode penelitian memuat:

Variabel dalam penelitian

Model yang digunakan

Rancangan penelitian

Populasi dan sampel, serta daerah penelitian

Teknik pengumpulan data dan analisis data

Cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian
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Membuat bagan alir penelitian (fishbone
diagram) yang menggambarkan apa yang sudah
dilaksanakan dan apa yang akan dikerjakan.

Lokasi penelitian, dan indikator capaian yang
terukur.
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Fishbone diagram



Indikator capaian yang terukur.



BIAYA DAN
JADWAL PENELITIAN

Rincian biaya penelitian mengacu pada kegiatan
penelitian seperti diuraikan dalam metode
penelitian, dengan rekapitulasi biaya penelitian:

 Gaji dan upah (Maks. 30%)
 Bahan habis pakai dan peralatan (30–40%)
 Perjalanan (15–25%)
 Lain-lain: publikasi, seminar, laporan, lainnya

sebutkan (Maks. 15%)
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Rincian Biaya
Rincian biaya yang terlalu rendah dapat
mengindikasikan ketidakmampuan memahami
berapa banyak beban yang diperlukan untuk
melakukan pekerjaan dengan baik.

Rincian biaya yang terlalu tinggi dapat
menunjukkan kurangnya pengertian dari hal-hal
yang diperlukan, atau dapat pula mencerminkan
pengelolaan yang sembarangan

Keduanya dapat membuat proposal menjadi tidak
menarik
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Jadwal Penelitian
Jadwal Penelitian disusun dalam
bentuk bar chart untuk rencana
penelitian yang diajukan dan sesuai
dengan format
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DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka disusun berdasarkan system
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.

Daftar pustaka disusun berdasarkan system
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.























Nama File : M.Sayuti_Universitas Malikussaleh_HB.pdf









Alasan Penolakan Proposal Hibah Bersaing



TERIMAKASIH
tgk_sayuti@yahoo.co.uk

TERIMAKASIH
tgk_sayuti@yahoo.co.uk


