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Tujuan Dari Penelitian
Dosen Pemula
untuk mengarahkan dan membina
kemampuan meneliti dosen pemula
menjadi sarana latihan bagi dosen
pemula untuk mempublikasikan hasil
penelitiannya dalam jurnal ilmiah, baik
lokal maupun nasional terakreditasi
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Luaran Penelitian
1. Luaran wajib dari Penelitian Dosen
Pemula ini adalah publikasi ilmiah
dalam jurnal lokal yang mempunyai
ISSN atau jurnal nasional terakreditasi
2. Luaran tambahan yang diharapkan:
 prosiding pada seminar ilmiah baik yang
berskala lokal, regional maupun nasional
 pengayaan bahan ajar

Kriteria dan Pengusulan
a. Pengusul adalah dosen tetap di Perguruan Tinggi
Kelompok Binaan berdasarkan pada
pengelompokan kinerja penelitian perguruan
tinggi;
b. Tim Peneliti berjumlah 2-3 orang, dengan
pendidikan maksimum S-2 dan jabatan
fungsional maksimum Lektor;
c. dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya
diperbolehkan mengusulkan satu proposal
penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai
anggota peneliti;
d. Ketua Peneliti tidak sedang menjadi ketua
peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh
Ditlitabmas Ditjen Dikti;
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Kriteria dan Pengusulan
e. Setiap peneliti hanya diperbolehkan
mendapatkan Penelitian Dosen Pemula
sebanyak dua kali, baik sebagai anggota
maupun sebagai ketua peneliti;
f. Usulan penelitian harus relevan dengan
bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah
yang diampu;
g. Jangka waktu penelitian adalah satu tahun
dengan biaya penelitian Rp10.000.000 –
Rp15.000.000/ judul/tahun

Sistematika Usulan Penelitian
 Usulan Penelitian Dosen Pemula maksimum
berjumlah 20 halaman (tidak termasuk
halaman sampul, halaman pengesahan, dan
lampiran)
 menggunakan font Times New Roman
ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi
kecuali ringkasan satu spasi
 ukuran kertas A-4 serta mengikuti
sistematika penulisan
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Sistematika Usulan
HALAMAN SAMPUL (Lampiran 9.1)
HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 9.2)
DAFTAR ISI
RINGKASAN (maksimum satu halaman)
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target
khusus yang ingin dicapai serta metode yang
akan dipakai dalam pencapaian tujuan
tersebut. Ringkasan harus mampu
menguraikan secara cermat dan singkat
tentang rencana kegiatan yang diusulkan.

BAB 1. PENDAHULUAN
 Jelaskan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian
yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam
mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk
mencapai suatu tujuan.
 Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi
yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk
dilaksanakan.
 Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas
disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab
permasalahan, pengujian hipotesis atau dugaan yang akan
dibuktikan.
 Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi,
dan lingkup yang menjadi batasan penelitian.
 Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian secara
ringkas dan target luaran yang ingin dicapai.
 Jelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya
terhadap ilmu pengetahuan
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
 Uraikan secara jelas kajian pustaka yang
melandasi timbulnya gagasan dan
permasalahan yang akan diteliti dengan
menguraikan teori, temuan, dan bahan
penelitian lain yang diperoleh dari acuan
untuk dijadikan landasan dalam
pelaksanaan penelitian.
 Pustaka yang digunakan sebaiknya
mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir)
dengan mengutamakan artikel pada
jurnal ilmiah yang relevan.

BAB 3. METODE PENELITIAN
 Uraikan secara rinci metode yang akan
digunakan meliputi tahapan-tahapan
penelitian, lokasi penelitian, peubah yang
diamati/diukur, model yang digunakan,
rancangan penelitian, serta teknik
pengumpulan dan analisis data.
 Untuk penelitian yang menggunakan metode
kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang
digunakan, proses pengumpulan dan analisis
informasi, serta penafsiran dan penarikan
kesimpulan penelitian.
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
4.1 Anggaran Biaya
No

Biaya
(Rp)

Uraian

1

Gaji dan upah (Maks. 20%)

2

Bahan habis pakai dan peralatan (4060%)

3

Perjalanan (Maks. 15%)

4

Lain-lain (publikasi, seminar, laporan,
lainnya sebutkan) (10-15%)

Jumlah

4.2 JADWAL PENELITIAN
Bulan ke

Jenis Kegiatan
1

A

Tahap Persiapan

1

Persiapan proposal

2

Pembuatan kuesioner

3

Seminar proposal

4

Persiapan lapangan

B

Tahap Pelaksanaan

5

Pengumpulan data

6

Pengumpulan informasi peta

7

Pemetaan

8

Pengolahan data

9

Penyusunan draf laporan

C

Tahap Pengendalian

10

Monitoring

11

Evaluasi

12

Penulisan Laporan

13

Seminar hasil

14

Perbaikan dan penggandaan

2

1
2

3

4

1

2

3
3

4

1

2

4
3

4

1

2

5
3

4

1

2

3

4
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DAFTAR PUSTAKA
Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem
nama dan tahun dengan urutan abjad nama
pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan
sumber atau penerbit.
Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah,
perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume
dan nomor penerbitan, serta halaman dimana
artikel tersebut dimuat.
Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan
penelitian yang dicantumkan dalam Daftar
Pustaka

Contoh Penulisan Daftar Pustaka
Almasdi Syahza., 2010. Kelapa Sawit, Dampaknya Terhadap
Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di
daerah Riau, Penelitian Hibah Kompetensi Tahun II,
DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
--------., 2011. Kelapa Sawit, Dampaknya Terhadap
Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di
daerah Riau, Penelitian Hibah Kompetensi Tahun III,
DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
Mustari. K. dan Mapangaja B., 2005. Analisis Daya Dukung
Lingkungan untuk Melaksanakan Pembangunan
Berkelanjutan di Kabupaten Gowa, dalam Jurnal
Ecocelebica, Vo. 1 No. 2, Januari 2005, hal 104-109.
Riau Terkini, 2006, Ke Depan Industri Sawit Menuju Industri
Hilir, http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=9077.
diakses 12 Maret 2012.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian
(Lampiran 2).
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti
dan pembagian tugas
(Lampiran 4).
Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota
(Lampiran 5).
Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti
(Lampiran 6)

Sekian, terimakasih...!
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