
TEKNIK PENULISAN PROPOSAL 
PENELITIAN



Paradigma Baru PENELITIAN
Academic & Social Impacts :
o Kekayaan intelektual & paten
o Publikasi ilmiah (jurnal lokal, nasional, internasional)
o Model/prototipe/teknologi tepat guna
o Materi ajar/buku ajar
o Pemberdayaan/pengabdian masyarakat
o Kerjasama penelitian antar PT, lembaga lain, industri
o Income generating unit
o Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui

pengembangan IPTEKS-SOSBUD



• Mempunyai masalah dan tujuan yg dirinci dengan jelas

• Menggunakan metode dan cara kerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan dapat diulang

• Menggunakan rancangan dan teknik analisis yang sesuai

• Peneliti mempunyai reputasi berdasar hasil penelitian 
bermutu/fokus

• Ada ketergayutan antara judul, masalah, tujuan dan metode

• Berkisar di sekitar masalah yang ingin dipecahkan

• Studi tentang sebab-akibat

PENELITIAN YANG BAIK

DIMULAI DARI PEMBUATAN 

USUL PENELITIAN YANG BAIK
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• Rencana penelitian yang mencerminkan gambaran masalah yang ingin 
dipecahkan, tujuan yang hendak dicapai, luaran yang ditargetkan metode 
pemecahan masalah, urutan pelaksanaan kegiatan, penarikan kesimpulan, 
gambaran luaran, kemungkinan dampak yang timbul dan tindaklanjutnya.

• Barang dagangan yang akan dijual

• Terlihat jelas apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukan, alat 
dan bahan apa yang akan digunakan, jangka waktu dan biaya yang 
diperlukan, serta keterlibatan pihak lain.

• Memiliki kaitan erat dengan:

- kreativitas - kemampuan dan kecermatan berbahasa

- logika berfikir - keluasan bacaan

- pengalaman peneliti  - dedikasi terhadap penelitian

• BAGIAN (paling) PENTING DARI PENELITIAN

USUL PENELITIAN 



SISTEMATIS

TERARAH

TERENCANA

EFEKTIF

EFISIEN

TERDANAI

USUL PENELITIAN YANG BAIK

Yang perlu dihindari:

- Duplikasi - kurang berhasil guna

- fragmentasi topik - topik kutu loncat

- untuk mencari p©oin semata - pemborosan dana
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Ketentuan dan Persyaratan Pengusul

1. Ketua peneliti adalah dosen tetap PT yang 
mempunyai NIDN,  proposal diusulkan melalui LP/ 
LPPM tempat dosen tersebut bertugas secara tetap.

2. Pada tahun yang sama setiap peneliti hanya boleh 
terlibat dalam 1 (satu) judul penelitian sebagai ketua 
dan 1 (satu) judul sebagai anggota atau 2 (dua) judul 
penelitian sebagai anggota pada skim yang berbeda, 
baik penelitian program desentralisasi maupun 
program penelitian kompetitif nasional. Mekanisme 
kontrol diserahkan kepada LP/LPPM PT masing-
masing. (ADA EDARAN BARU TERKAIT H Indeks)



3. Penelitian yang dihentikan sebelum waktunya akibat
kelalaian peneliti atau terbukti mendapatkan duplikasi
pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian
yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti tidak
diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai oleh
Dit. Litabmas (Desentralisasi dan Kompetitif Nasional) 
selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan
mengembalikan dana penelitiannya ke kas negara

4. LP/LPPM PT diwajibkan untuk melakukan kontrol internal 
terhadap semua kegiatan penelitian baik desentralisasi
maupun kompetitif nasional.

5. LP/LPPM PT yang tidak melaksanakan yang tidak melakukan
kontrol internal maka PT tsb tidak akan diikutkan dalam
program pemetaan kinerja penelitian periode berikutnya.



• MENYEMPURNAKAN ANATOMI USUL PENELITIAN

• MENGIKUTI GUIDE LINE / BUKU PANDUAN SECARA KETAT

• MEMBUAT BAGAN ALIR PENELITIAN

• BELAJAR DARI INSTRUMEN PENILAIAN

• MELAKUKAN SELF EVALUATION

• PEER EVALUATION

KIAT PENULISAN PROPOSAL



JUDUL

Singkat, spesifik, cukup jelas memberikan 
gambaran penelitian, mengandung kata kunci, 
menyatakan hubungan sebab-akibat (20 kata)

1. PENDAHULUAN

Latar belakang yg mendorong atau argumentasi  
pentingnya dilakukan penelitian, uraian proses 
mengidentifikasi masalah, penelitian yg sudah 
dilakukan

TEKNIK PENULISAN

Pelatihan Penulisan Proposal  Penelitian Unggulan



2. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang ingin diteliti dirumuskan 

dengan jelas. Pendekatan dan konsep untuk 

menjawab masalah, hipotesis/ dugaan yang akan 

dibuktikan diuraikan jelas. Lebih baik dalam bentuk 

pertanyaan.

TEKNIK PENULISAN

Pelatihan Penulisan Proposal  Penelitian Unggulan



3. TINJAUAN PUSTAKA

Kebaruan, relevansi, originalitas.

Kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan 
mendasari penelitian

Teori, temuan, penelitian lain yg diperoleh dari acuan 
menjadi landasan untuk menyusun kerangka/konsep 
yang akan digunakan 

Menjelaskan di mana posisi penelitian yang akan 
dilakukan di antara khasanah penelitian yang sudah 
State of the art). 

Roadmap/ peta jalan penelitian. 

TEKNIK PENULISAN



4. TUJUAN dan LUARAN PENELITIAN

Mempelajari, menjajagi, menguraikan, 

menerangkan, membuktikan, atau menerapkan 

suatu gejala, konsep atau dugaan, menghasilkan, 

memperoleh

Produk, prototipe, metode, model, modul. Kebijakan, 

TTG, social engineering, karya seni 

TEKNIK PENULISAN



5. METODE PENELITIAN
Variabel, model, rancangan, teknik pengumpulan 
data dan analisis, cara penafsiran dan penyimpulan. 

Penelitian kualitatif: pendekatan yang digunakan, 
proses pengumpulan dan analisis informasi, proses 
penafsiran, dan penyimpulan.

Mengacu pada tujuan. Flow chart/bagan alir.

6. JADWAL PELAKSANAAN
Bar-chart untuk kegiatan persiapan, pelaksanaan, 
penyusunan laporan dengan rinciannya. Mengacu 
pada metode .

TEKNIK PENULISAN



7. PERSONALIA PENELITIAN
Deskripsi tentang ketua peneliti, anggota peneliti, 
tenaga lain. 

8. PERKIRAAN BIAYA PENELITIAN
Biaya penelitian mengacu pada kegiatan penelitian 
dalam metode 
Bahan dan alat, Perjalanan, Lain-lain.

LAMPIRAN
Daftar Pustaka, Daftar Riwayat Hidup 
(ditandatangani)

TEKNIK PENULISAN
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• Kemenristek Dikti: Desentralisasi, kompetitif nasional

• Insentif Ristek:

• RUD: Propinsi, Kabupaten. 

• BAPPEDA

• Badan Litbang Kementerian

• BUMN dan Swasta

• CSR

• LPDP

• Internasional

SUMBER DANA PENELITIAN

Pelatihan Penulisan Proposal  Penelitian Unggulan



SIMPULAN

SENI MEYAKINKAN PEMBERI DANA BAHWA:

• IDE/TOPIK PENEL KITA MENARIK/PENTING

• MANFAATNYA JELAS

• TUJUAN PASTI DAPAT DICAPAI DENGAN METODE 

PENELITIAN

• KITA MENGUASAI METODE PENELITIANNYA

Pelatihan Penulisan Proposal  Penelitian Unggulan




