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DISRUPTIVE INNOVATION 

Tradisional

• Individual

• Eksploitasi

• Mapping

• Socio-humanis

• Orientasi TKT 1-
3

Semi tradisional

• Analog

• Mekanisme

• Multidisipliner

• Sederhana

• Interaksi

• Orientasi TKT >3

Modern

• E-data

• Digital

• Automatic

• Manipulasi
sistem

• Simulasi model

• Orientasi TKT >5

Artificial intelegent

• Fast program

• Link, Big & Sharing 
data

• Nanotechnology

• Robotic, Futuristik

• Impersonal

• Orientasi TKT >7

Technology 1,0 Technology 2,0 Technology 3,0 Technology 4,0

Industry 1,0 Industry 2,0 Industry 3,0 Industry 4,0
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Research 1,0
Research 2,0

Research 3,0
Research 4,0
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Ikigai “tujuan hidup” merupakan perpaduan kegemaran (passion), 
profesi (profession), pekerjaan yang bermanfaat untuk
masyarakat/dunia (vocation) dan juga misi (mission). 

IKIGAI
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C. KATEGORI PENELITIAN PENUGASAN
1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan

Tinggi (KRU-PT)
2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)

B. KATEGORI PENELITIAN 
DESENTRALISASI
1. Skema Penelitian Dasar

Unggulan Perguruan Tinggi 
(PDUPT)

2. Skema Penelitian Terapan
Unggulan Perguruan Tinggi 
(PTUPT)

3. Skema Penelitian
Pengembangan Unggulan
Perguruan Tinggi (PPUPT)

A. KATEGORI PENELITIAN 
KOMPETITIF NASIONAL
1. Skema Penelitian Dasar (PD)
2. Skema Penelitian Terapan (PT)
3. Skema Penelitian Pengembangan

(PP)
4. Skema Penelitian Dosen Pemula

(PDP)
5. Skema Penelitian Kerjasama

Antar Perguruan Tinggi (PKPT)
6. Skema Penelitian Pascasarjana

(PPS)

SKEMA PENELITIAN
Rencana Induk Riset Nasional

(RIRN)
RENSTRA PERGURUAN 

TINGGI



PENELITIAN DASAR

(TKT 1-3)

PENELITIAN 
TERAPAN

(TKT 4-6)

PENELITIAN 
PENGEMBANGAN 

(TKT 7-9)

Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi 
(PKPT)
Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)

Skema Penelitian Dasar
(PD)

Skema Penelitian Terapan
(PP)

Skema Penelitian
Pengembangan (PP)

Skema Penelitian Dasar
Unggulan PT (PDUPT)

Skema Penelitian Terapan
Unggulan PT (PPUPT)

Skema Penelitian
Pengembangan Unggulan
PT (PPUPT)

Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi 
(KRU-PT)

KOMPETITIF 
NASIONAL

DESENTRALISA
SI

PENUGASAN

LUARAN WAJIB
Publikasi di Jurnal, 
prosiding, atau buku

Kekayaan Intelektual, uji
coba produk

KI laik industry, feasibility 
study, business plan

SKEMA PENELITIAN



INDIKATOR KINERJA PENELITIAN
No Kategori Indikator capaian

TS TS+1 TS+2 TS+3 TS+4

1 Artikel ilmiah dimuat di jurnal Internasional

Nasional Terakreditasi

Nasional tidak terkreditasi

2 Artikel ilmiah dimuat di prosiding Internasional

Nasional

Lokal

3 Keynote Speaker/invited Internasional

Nasional

Lokal

4 Visiting Lecturer /tamu Internasional

5 Kekayaan Intelektual (KI) Paten

Paten sederhana

Hak Cipta

Merek dagang

Rahasia dagang

Desain produk industri

Indikasi geografis

Perlindungan varietas tanaman

Perlindungan topografi terpadu

6 Teknologi Tepat Guna
7 Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial
8 Buku Ajar (ISBN)
9 Book Chapter (ISBN)
10 Jumlah dana Kerjasama Penelitian Internasional

Nasional

Lokal

11 Angka partisipasi dosen
12 Dokumen feasibility study
13 Business plan
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STRATEGI PUBLIKASI SCOPUS

Publikasi bersama dalam jaringan internasional bereputasi

• Nunut mukti, 

• Impact tinggi, 

• H index tinggi

Publikasi saat program doktor di PT & Negara maju

• Wajib publikasi

• Bimbingan Intensif Promotor

• Standard Internasional

• Setelah lulus tidak mampu publikasi lagi

Publikasi sendiri

• Berat, 

• Usaha Sendiri, 

• Mandiri

• Berkelanjutan
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STRATEGI MUDAH DAN CEPAT 
PENINGKATAN H-INDEX

Presentasi Seminar Internasional

Diterbitkan dalam proceeding yang terindeks
internasional (Scopus dsb)

Diterbitkan sebagai edisi khusus dalam jurnal
internasional terindek (Scopus dsb)

Diterbitkan dalam IOP Conference Series yang terindex Scopus: 

• Environment & Earth Science (EES), 

• Materials Science and Engineering, 

• Journal of Physics
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BEBERAPA RUJUKAN TIM PAK DIKTI DALAM 

MELAKUKAN PENILAIAN TERHADAP KARYA ILMIAH 

Pranowo, H., 2016

ISI Knowledge -Thomson Reuter (USA )

SCOPUS (Netherland),

Microsoft Academic Search,

Ulrich’sPeriodicals Directory (Proquest)

Academic Search Complete (EBSCO)

Zentralblatt MATH ( Springer – Verlag)

DOAJ (Lund University Swedia)

Peridoque (EP Lausanne Switzerland)

SHERPA/RoMEO (Nottingham University, UK)

Index Copernicus(Poland)

Google Scholar
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STRATEGI PENINGKATAN H-INDEX BERSAMA
Seluruh penulis artikel mendapatkan hak yang sama untuk terindeks
internasional. Jumlah penulis tidak dibatasi (kasus daftar penulis
sampai 6 hal)

Cari publikasi internasional terindeks yang paling mudah dan cepat
untuk diterbitkan

Resume seminar internasional yang diterbitkan dalam proceeding 
terindeks (scopus dsb) diterbitkan dengan penulis seluruh peserta
seminar, peneliti di lingkungannya sehingga semakin banyak yang 
terindeks

Artikel yang akan diterbitkan pada publikasi terindeks (scopus) 
distimulasi/diwajibkan mencitasi artikel internal yang sudah
terideks sebelumnya, sehingga terjadi peningkatan indeks
berjenjang
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MENGHITUNG H-INDEX
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STRATEGI BRANDING DAN PENCIPTAAN 
ATMOSFER PUBLIKASI DI PERGURUAN TINGGI

INSENTIF

• Insentif Penulisan Proposal Penelitian

• Insentif Penulisan Publikasi Internasional Terindeks & Bereputasi

• Insentif Presentasi Seminar Internasional Terindeks & Bereputasi

REWARD

• Reward Proposal yang didanai Hibah Kemristek Dikti dan Lembaga Bereputasi

• Reward Publikasi Internasional Terindeks & Bereputasi

• Reward Patent

PERCEPATAN DAN PENYEBARAN PUBLIKASI INTERNASIONAL

• Fasilitasi Publikasi bersama

• Mendorong sebanyak mungkin peneliti untuk ikut publikasi internasional 
terindeks & bereputasi
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PENILAIAN USULAN PENELITIAN
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PENILAIAN USULAN PENELITIAN
DISKRIPSI PANDUAN ISIAN USULAN NILAI

REKAM JEJAK PENGUSUL

a. Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah
b. Kualitas dan kuantitas publikasi dalam prosiding
c. Kualitas dan kuantitas buku ber ISBN
d. Kuantitas dan status perolehan KI
e. Rekam jejak anggota pengusul (menyangkut poin a sampai d)
USULAN

a. Relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus, tema, dan topik
b. Relevansi usulan penelitian terhadap Renstra PT
c. Kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, state of the art, metode,  & kebaruan penelitian
d. Keterkaitan usulan penelitian terhadap hasil penelitian yang didapat sebelumnya dan rencana
kedepan (roadmap penelitian)
e. Kesesuaian penugasan peneliti dan pembagian tugas
f. Kualitas luaran wajib penelitian yang dijanjikan
g. Kewajaran tahapan target capaian luaran wajib penelitian
h. Kualitas luaran tambahan penelitian yang dijanjikan
i. Kewajaran tahapan target capaian luaran tambahan penelitian
j. Kewajaran target TKT
k. Kesesuaian jadwal penelitian
l. Kewajaran RAB usulan
m. Kekinian dan sumber primer pengacuan pustaka
n. Dukungan mitra kerjasama penelitian
o. Dukungan pendanaan mitra Cahyono Agus UGM



HAKIKAT TELAAH PROPOSAL 

Dapat diperoleh proposal bermutu

Terbebas dari benturan kepentingan

Diperlukan tim penelaah yang objektif

Diperlukan sistem & skor penilaian

Satu proposal ditelaah lebih dari seorang

Tim penelaah bekerja mandiri & membuat komentar terpadu

Nilai & saran tim penelaah menjadi masukan bagi pengusul

Masukan tim penelaah menjadi pertimbangan bagi DRPM

DRPM memutuskan pemenang berdasarkan prioritas/ ketersediaan dana
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SISTEM PENILAIAN PROPOSAL

Menggunakan form penilaian (manual/aplikasi)

Kriteria & Indikator Penilaian à Spesifik untuk setiap skim 
penelitian, dengan bobot berbeda

Pemberian skor setiap kriteria (Misalnya: skor 1, 2, 3, 5, 6, 7) Tidak 
ada nilai 4 agar tegas memberi penilaian

Nilai = Bobot x Skor

(Telah diprogram untuk kalkulasinya)

Lebih lanjut dapat dilihat di Panduan Pelaksanaan Penelitian
DRPM Edisi XII 2018
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TELAAH SKEMA HIBAH
Sesuai dengan panduan masing2 skema hibah

Format, warna sampul, pengesyahan, susunan & syarat peneliti, tata 
tulis, isi, subtansi, tujuan dsb sesuai panduan terkait dan terbaru
Bersifat kompetitif murni, melalui seleksi dokumen, desk evaluation, 
oral evaluation, site visit 

Mengutamakan kualitas dan out put indikator kinerja penelitian

Tidak boleh double funding 

Sesuai skema masing-masing

Tidak boleh beban berlebih sebagai peneliti utama

Data akurat dan terbaru
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TELAAH SUBSTANSI PROPOSAL 

Sistematika proposal setiap skim sedikit berbeda, namun 
secara umum mencakup:

• Judul Penelitian & Abstrak

• Pendahuluan (Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan &Manfaat
penelitian)

• Kajian Pustaka (Road-map apabila ada)

• Metode Penelitian

• Jadwal Kegiatan

• Daftar Pustaka

• Lampiran (Sarana & Prasarana, Anggaran penelitian,  Biodata tim peneliti)

Setiap butir tsb harus diformulasikan secara cermat, obyektif 
& taat asas
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KRITERIA INDIKATOR PENILAIAN ALASAN PENOLAKAN

1. Kualitas Penelitian - Penilaian secara keseluruhan, 
termasuk road map penelitian, 
komposisi peneliti, jadwal, anggaran, 
dan kelayakan sarana pendukung  

a.  Penelitian kurang 
bernilai strategis, kurang 
mengarah ke masalah 
prioritas 

b.  Kelayakan pelaksanaan 
penelitian (personalia, 
jadwal, perkiraan biaya, 
dan sarana penunjang 
lainnya) kurang 
memadai.

2. Luaran  
- Publikasi
- Disertasi
- Model pemberdayaan 
masyarakat
- HKI 
- Bahan Kebijakan  
- Rekayasa sosial

Berdasarkan rekam jejak atau 
kapasitasnya, apakah ada indikasi 
bahwa tim peneliti dapat memenuhi 
luaran yang dijanjikan? 
Apakah ada indikasi bahwa luaran yang 
dijanjikan akan benar-benar dapat 
dikatakan strategis untuk memecahkan 
masalah prioritas bangsa? 

a.  Luaran penelitian 
terindikasi tidak dapat 
dipenuhi oleh tim 
peneliti, atau luaran 
penelitian tidak 
terindikasi termasuk 
strategis untuk 
mengatasi masalah 
prioritas

Butir-butir Alasan Penolakan
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Lain-lain (lingkari, bila ada)
1. Format tidak sesuai dengan yang ditentukan
2. Masalah sudah banyak diteliti atau kurang jelas
3. Sumber daya pendukung kurang menunjang
4. Ketua peneliti masih menjadi ketua pada penelitian lain
5. Lainnya, harap sebutkan .....................................……………

3. Kemutakhiran/
Kecanggihan

- Studi pustaka/kemajuan  yang 
telah dicapai dan studi 
pendahuluan

- Kecanggihan pendekatan   
pemecahan masalah

- Kemutakhiran keilmuan dari 
penelitian yang diusulkan

a. Bahan kepustakaan 
kurang menunjang 
penelitian, pustaka 
tidak relevan, kurang 
mutakhir

b. Penelitian yang 
dilaksanakan kurang 
mutakhir (state of the 
art)

c. Metode penelitian 
yang dipakai 
tidak/kurang strategis

4. Rekam jejak peneliti - Biodata (rekam jejak) a. Rekam jejak kurang 
mendukung 
pencapaian tujuan
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CONTOH ALASAN PENOLAKAN

Perumusan masalah lemah, kurang mengarah, tujuan tidak jelas

Kontribusi hasil penelitian tidak jelas, kurang spesifik

Pustaka kurang menunjang, tidak relevan, kurang mutakhir, umumnya 
bukan artikel jurnal ilmiah,   penyusunan daftar pustaka kurang baik

Metode kurang tepat & kurang terperinci, langkah penelitian tidak jelas

Kualifikasi tim peneliti kurang, anggaran biaya tidak terperinci atau dinilai 
terlalu tinggi, kesesuaian jadwal

Lain-lain: Format salah, topik sudah banyak diteliti
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TEKNIK PENULISAN JUDUL & ABSTRAK

Judul tidak terlalu panjang, spesifik (tidak general), 
sesuai dengan research question/ permasalahan, & 
tidak menimbulkan multitafsir 

Abstrak harus ditulis ringkas, namun telah mencakup 
permasalahan, tujuan & target yang ingin dicapai, 
serta metode penelitian & rencana kegiatan

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

Cahyono Agus UGM



Perumusan masalah harus jelas, terarah, tujuan penelitian & kontribusinya
jelas

Daya ungkap peneliti tentang permasalahan harus jelas, bukan hanya 
“kliping” dari bacaan yang dianggap relevan

Uraian singkat, padat, jelas, langsung pada deskripsi masalah

Masalah yang dirumuskan didukung pustaka/ informasi mutakhir (state of 
the art)

Perlu ada cara pendekatan penyelesaian masalah   

Rumusan masalah tidak harus dengan kalimat tanya

TEKNIK PENULISAN PENDAHULUAN
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Cukup 2-3 paragraf, tidak lebih dari 2 halaman, dengan pernyataan-
pernyataan yang lugas

Untuk penelitian lanjutan, permasalahan yang terkait hasil penelitian 
sebelumnya perlu diungkap  

Ditulis pernyataan singkat mengenai tujuan, seperti: menjajaki, 
menguraikan, menerangkan, membuktikan, menerapkan konsep/dugaan, 
membuat prototipe

Tidak menggunakan kata “mengetahui”/“memahami”, yang terkesan hanya 
inventarisasi belaka

Tujuan penelitian harus dapat memberi kesan bahwa akan ada perubahan 
(implikasi) dari hasil penelitian (Misalnya: perubahan kebijakan/iptek, bukan 
sekadar informasi baru)
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Cermati: kepustakaan harus menunjang, pustaka yang relevan & mutakhir, acuan 
primer

Uraian harus intensif, kurangi banyak teori-teori yang terkesan “hanya kliping”, 
harus ada ulasan dari peneliti

Mutu karya ilmiah sangat ditentukan mutu pustaka (acuan primer: artikel jurnal, 
paten, & disertasi yang relevan 10 tahun terakhir. Buku ajar = acuan sekunder)

Dapat menggambarkan bahwa state of the art dikuasai

Lebih utama persentase keprimeran & kemutakhiran, bukan jumlah pustaka

Tidak mengutip kutipan (misalnya: A dalam B)

TEKNIK PENULISAN KAJIAN PUSTAKA
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Tidak sembarang mengacu

Perhatikan otoritas keilmuan/kepakaran penulis

Tidak semua informasi dari situs internet dapat 
dipertanggung-jawabkan isinya (tidak semua situs permanen)

Lebih utama/dipilih acuan yang sifatnya cetakan

Lazimnya artikel yang yang telah dipublikasikan, ada 
keterangan tambahan “nama jurnal” & “terhubung berkala”

Perhatikan untuk pengacuan internet:
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Metode harus jelas, tegas, tepat & rinci tahapannya

Bukan bagian “metodologi penelitian”, tidak perlu ada definisi tentang metode 

Metode yang digunakan harus yang terbaru, bukan out of date

Tahapan penelitian dideskripsikan dengan jelas sehingga mudah menjustifikasi  jadwal kerja & 
biaya

Apabila ada sampling, harus ada teknik samplingnya

Cara analisis data harus dijelaskan dengan baik

Untuk penelitian multitahun, harus dijelaskan kegiatan  & target/luaran tahunan dalam 
bentuk bagan alir

TEKNIK PENULISAN METODE PENELITIAN
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TEKNIK PENULISAN OUT PUT PENELITIAN

Tulis dengan tegas: kategori keluaran, judul dan tempat

Publikasi : jurnal intern, jurnal nasional terakreditasi, jurnal 
nasional tak terakreditasi, seminar internasional, seminar nasional

Produk ipteks-sosbud dan lainnya (metode, teknologi tepat guna, 
blue print, prototipe, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial), 

HKI, Buku ajar 

Skripsi S1, Thesis S2, Disertasi S3
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Jadwal harus sesuai dengan skim penelitian, wajar (misalnya 10 bulan/tahun)

Kegiatan bersifat tahunan , namun bisa dirancang & perpanjang multi -3 tahun

Digambarkan dengan diagram palang

Pelaksanaan kegiatan harus rinci sesuai dengan yang tertera pada Metode 
Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan wajar (tidak diulur-ulur)

Beberapa kegiatan dapat dilakukan serempak & tidak perlu berurutan (apalagi 
banyak anggota tim yang terlibat & multidisiplin)

TEKNIK PENULISAN JADWAL KEGIATAN
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Sistem penulisan acuan harus baku, sesuai panduan

Sistem nama-tahun (Harvard system)  Lazim diguna-kan dalam karya ilmiah; 
Pada Daftar Pustaka penulis didaftar berdasarkan abjad “nama belakang (nama 
keluarga)”

Sistem nomor (Vancouver system)  Tidak perlu peng-abjadan, tetapi urutan 
kemunculan dalam teks

Pustaka yang diacu adalah pustaka yang didaftar (DP)

“Komunikasi pribadi” dengan pakar ditulis di catatan kaki

Publikasi dari pengusul mempunyai nilai tinggi

TEKNIK PENULISAN DAFTAR PUSTAKA
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Rincian anggaran per tahun dan jangka multi tahun

Pagu sesuai SBK Keluaran Penelitian

Harga wajar, ada justifikasi & tidak melebihi pagu

Harus sesuai dengan tahap kegiatan yang direncanakan

Rincian komponen:

• Bahan habis (bahan kimia, komponen elektronik, 30-40%)

• Peralatan = rakitan percobaan (tidak untuk alat induk)

• Peralatan utama di laboratorium agar disebutkan

• Perjalanan (seminar, analisis sampel ke lembaga lain)

• Gaji/Upah (peneliti tidak dapat honor, tidak untuk tenaga ahli di luar tim- <30%)

• Lain-lain (administrasi, komunikasi, pendaftaran paten, biaya publikasi, 
dokumentasi) 

TEKNIK PENULISAN RENCANA ANGGARAN
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Proposal harus mengikuti format sesuai skim penelitian

Peneliti pemula tidak memenuhi persyaratan untuk skim penelitian tertentu

Masalah penelitian harus ada unsur kebaruan/novelty

Permasalahan relevan dengan bidang ilmu peneliti

Untuk skim penelitian lanjut, kegiatan inventarisasi/ identifikasi kurang layak/bukan prioritas

Tunjukkan adanya sarana & prasarana penunjang (milik PT) sehingga tidak perlu ada biaya
sewa (bentuk sharing PT)

Penelitian yang ada sumber dana selain dari DRPM, dapat mempunyai nilai tambah

Segi kebahasaan perlu diperhatikan (misalnya: kaidah ejaan, istilah, kalimat & paragraf yang 
terlalu panjang, tanda baca dsb.) mencerminkan pengalaman publikasi di masa lalu

TEKNIK PENULISAN LAIN-LAIN
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STRATEGI NILAI REKAM JEJAK PENELITI

Kelayakan peneliti ditinjau dari kualifikasi tim 

Ketua tim dipilih yang benar2 kompeten, keluaran penelitian & publikasi baik, 
H-index tinggi

Rekam jejak penelitian relevan dengan topik yang akan dikerjakan

Nama, kualifikasi, jabatan pengusul & tanda tangan harus valid

Butir penting biodata: riwayat pendidikan, pengalaman penelitian (terutama
yang kompetitif), 

pengalaman publikasi (terutama berkala nasional terakreditasi/ bereputasi
internasional) 

Penelitian yang pernah dilakukan berakhir dengan publkasi pada tahun-tahun 
berikutnya

Pengusul konsisten pada minat penelitian-nya (bukan “kutu loncat”) 

CV tertanggal yang terbaru, bukan copy paste proposal tahun sebelumnya
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PENILAIAN PEMBAHASAN DAN VISITASI PENELITIAN

NO KOMPONEN PENILAIAN

KOMPETITIF 

NASIONAL
DESENTRALISASI

PP PPUPT

1
Kemampuan presentasi dan penguasaan materi 

usulan
√ √

2 Kesesuaian substansi usulan dengan materi presentasi √ √

3
Kesiapan dan kesediaan sarana di institusi pengusul 

dan mitra
√ √

4

Kesiapan hasil penelitian terdahulu untuk mencapai 

target luaran yang diusulkan (formula, prototipe, hasil 

kajian, model, produk, dst.)

√ √

5

Organisasi:

a. Leadership dan team work

b. Kelengkapan sistem organisasi

c. Koordinasi dan pembagian tugas

√ √

6 Rekam jejak mitra √ √

7 Komitmen dukungan finansial mitra √ √

8
Kesiapan penerapan skala industri atau penerapan 

produk iptek lainnya termasuk bukti kepemilikan KI
√ √Cahyono Agus UGM



PENILAIAN MONEV

NO
Komponen 
Penilaian

KOMPETITIF NASIONAL DESENTRALISASI PENUGASAN

PD PT PP PDP PKPT PPS PDUPT PTUPT PPUPT KRU-PT KKS

1

Kemajuan 
ketercapaian 
luaran wajib yang 
dijanjikan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2

Kemajuan
ketercapaian
luaran tambahan
yang dijanjikan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3

Kesesuaian 
penelitian dengan 
usulan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4

Integritas, 
dedikasi, dan 
kekompakan tim 
peneliti

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5
Realisasi kerjasama 
(jika ada) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6
Realisasi kontribusi
mitra (jika ada)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7

Potensi 
keberlanjutan hasil 
penelitian

√ √ √ √ √ √ √ √ √
Cahyono Agus UGM



STRATEGI KELUARAN PENELITIAN

Cahyono Agus UGM

Kontrak dan turunnya dana biasanya lambat, namun monev pertengahan hibah 
tetap dituntut keluaran penelitian

Jenis keluaran:

•Publikasi Nasional Terakreditasi dan/atau Internasional

•Seminar Nasional dan/atau Internasional

•Paten (HKI)

•Teknologi Tepat Guna

•Kebijakan, buku dll

Keluaran penelitian menjadi dasar utama tindak lanjut penelitian

Strategi nilai keluaran publikasi :

•Tanpa ada bukti draft keluaran publikasi nilai 1 (min)

•Buktikan draft (seadanya)  nilai 2,3

•Buktikan email pengiriman submit (yg penting sdh submit)  nilai bs 5

•Buktikan accepted  nilai 6

•Buktikan published  7 (maksimal)



PENILAIAN HASIL

NO
KOMPONEN 
PENILAIAN

KOMPETITIF NASIONAL DESENTRALISASI PENUGASAN

PD PT PP PDP PKPT PPS PDUPT PTUPT PPUPT
KRU-

PT
KKS

1

Tingkat 
ketercapaian
dan kualitas
luaran wajib
yang dijanjikan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2

Tingkat 
ketercapaian
dan kualitas
luaran
tambahan yang 
dijanjikan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3

Kesesuaian hasil 
penelitian 
dengan usulan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4.

Potensi 
keberlanjutan 
hasil penelitian

√ √ √ √ √ √ √

Cahyono Agus UGM



STRATEGI PENGEMBANGAN RISET

Mapping potensi sumber daya penelitian (SDM, keuangan, alat, fasilitas, tema, 
manajemen)

Pemberdayaan sumber daya penelitian (Man, money, method, material, 
management)

Revitalisasi Rencana Induk Penelitian/ road map

Fasilitasi dana dan informasi dana penelitian

penciptaan atmosfer penelitian yang kondusif

Penghiliran hasil penelitian

Cahyono Agus UGM



Mapping potensi sumber daya penelitian dan
Fasilitasi Hibah penelitian

LEVEL KUALIFIKASI FASILITASI

Level I • Belum pengalaman, belum punya
track record penelitian, perlu
pembinaan, Belum Doktor, belum
mempunyai publikasi

• Indikator jumlah penelitian per dosen

• Kompetensi, Bagito
• DPP, hibah dosen muda, hibah

dosen-mahasiswa dll

Level II • Mempunyai track record menang
hibah penelitian, biasanya Doktor, 
mempunyai publikasi Nas & Intern

• Indikator jumlah penelitian & publikasi

- Kompetensi & kompetisi
- Fasilitasi & Insentif proposal 
- Hibah Desentraliasi & Hibah

kompetetitif Nasional

Level III • Reputasi Nasional & Internasional
• Indikator jumlah dana penelitian dan

jaringan kerjasama
• H index tinggi

- Fasilitasi & Insentif proposal
- Kompetensi & Kempetisi
- kerjasama internasional, seminar 

internasional, HAKI

Cahyono Agus UGM



Revitalisasi Roadmap Penelitian
Berdasarkan pada unggulan sebelumnya

Pertemuan Top down & Bottom-up (Lab-Jurusan-Fakultas)

Kerangka unggulan institusional yang harus diisi dan disinergiskan oleh peneliti secara 
terstruktur dan tersistem

Tidak dibebaskan semaunya, namun harus mengisi unggulan institusi

Pengelolaan komite riset dan atmosfer penelitian

Insentif penelitian dan publikasi

Sumber informasi dan reminder mengenai tawaran hibah

Bank data hibah, publikasi, seminar

Training strategi pemenangan hibah

Pendampingan penulisan proposal kompetisi

Perbaikan mekanisme review

Cahyono Agus UGM



PENGHILIRAN HASIL PENELITIAN

ILMIAH: 

• seminar, 

• publikasi nasional & internasional,

• HAKI 

• buku dsb

BISNIS: 

• Teknologi Tepat Guna

• usaha bisnis bersama mitra

PEMERINTAH: 

• Kebijakan pemerintah

MASYARAKAT: 

• Pengabdian masyarakat
Cahyono Agus UGM



Promosi hasil riset
Kepemimpinan

Policy strategy
Jaminan Mutu

Pemanfaatan hasil ri

Dana pemerintah/th

Dana masyarakat/th

Dana Abadi

Research Expenditure

Fund Raising

Metode Pembelajaran

Jumlah riset aplikat

Produktivitas lab

Jumlah Referensi/mhs

e-library

University Press

1 Kbps/mhs

Jumlah sitasi
Gaji & kesejahteraan
Waktu tunggu
Meluluskan 50 S3/th
Proporsi mahasiswa p
Kualitas mahasiswa b
Create job lulusan
Tingkat persaingan m
Penghargaan
yang dit

Keanggotaan pada aso
4 SKS mengajar/dosen
1 publikasi/dosen/th
Kompetensi Dosen
50% Dosen S3

Man

Machine/Facility

Materials

Methods

Money

Management

PEMBERDAYAAN 6M MENUJU RESEACRH UNIVERSITY

Research based Learning & Services

Laboratory
Penelitian

Sarana & 
prasarana

Pengabdian masyarakat

Kerjasama
Akunta
bilitasTransp
aransiAdminst

ment

 World Class Research University 

Cahyono Agus UGM



PENJAMINAN MUTU P2M DAN 
INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOMES IMPACT

Dana riset
Hibah
Kualifikasi SDM
Jumlah S3
Laboratorium
Alat dan mesin
Tata kelola
Kelembagaan
Sistem Informasi
TIK
Bagi Pengalaman
Bank proposal

Penelitian
Multidisipliner
Interdisipliner
Payung riset
Terpadu
Monev
Pendampinga
n
Kesatuan
Sharing
Adminsitrasi

Laporan
Desiminasi
Publikasi
Buku
Teknologi TG
Pengabdian
Kerjasama
Bisnis

Pengembangan
diri
Desa Binaan
Demplot
Pembelajaran
Peningkatan
kapasitas

Pembangunan 
Nasional
Pengelolaan
Hutan Lestari
Pengembangan
Ilmu
Kemandirian
Kedaulatan
Kesejahteraan
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CONTOH ROAD MAP RISET 

Kuwait Triyana
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Kuwait Triyana UGM
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FLOW CHART RISET
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PENDANAAN RISET
SKEMA PENDANAAN ACUAN SBK RISET*

WAKTU 
(THN)

A. PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL

1. Skema Penelitian Dasar (PD) SBK Riset Dasar 2-3

2. Skema Penelitian Terapan (PT) SBK Riset Terapan 2-3

3. Skema Penelitian Pengembangan (PP) SBK Riset Pengembangan 3

4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) SBK Riset Pembinaan/Kapasitas 1

5. Skema Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan
Tinggi (PKPT)

SBK Riset Dasar atau Terapan 2

6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS) SBK Riset Dasar atau Terapan 1-3

B. PENELITIAN DESENTRALISASI

1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi 
(PDUPT)

SBK Riset Dasar 2-3

2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi 
(PTUPT)

SBK Riset Terapan 2-3

3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan
Tinggi (PPUPT)

SBK Riset Pengembangan 3

C. PENELITIAN PENUGASAN

1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi 
(KRU- PT)

SBK Riset Terapan atau SBK Riset
Pengembangan

2-3

2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS) SBK Kajian Aktual Strategis 1



KEWENANGAN PENGUSULAN
KATEGORI DAN SKEMA PENELITIAN PENGELOLA

STATUS PERGURUAN TINGGI

MANDIRI UTAMA MADYA BINAAN

A. KATEGORI KOMPETITIF NASIONAL

1. Skema Penelitian Dasar (PD) DRPM    

2. Skema Penelitian Terapan (PT) DRPM    

3. Skema Penelitian Pengembangan (PP) DRPM    

4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) LLDIKTI - - - 

5. Skema Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi 

(PKPT)
DRPM - -  

6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS) DRPM    

B. KATEGORI PENELITIAN DESENTRALISASI

1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi 

(PDUPT)
PT    -

2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi

(PTUPT)
PT    -

3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan

Tinggi (PPUPT) PT    -

C. KATEGORI PENELITIAN PENUGASAN

1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi 

(KRU-PT)

DRPM   - -

2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS) DRPM    

Cahyono Agus UGM



PERSYARATAN PENGUSUL

SKEMA PENDANAAN SYARAT TIM PENGUSUL
WAKTU 

(THN)

A. PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL

1. Skema Penelitian Dasar (PD) • Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan
fungsional minimal asisten ahli atau S2 dengan
jabatan fungsional minimal lektor

• Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi
minimal dua artikel di database terindeks
bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi

• Anggota peneliti 1-2 orang

2-3

2. Skema Penelitian Terapan (PT)

2-3

3. Skema Penelitian

Pengembangan (PP)

• Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan
fungsional minimal asisten ahli, atau berpendidikan
S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor;

• Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi
minimal lima artikel di database terindeks
bereputasi atau minimal memiliki satu KI status 
terdaftar.

• memiliki mitra investor

3



PERSYARATAN PENGUSUL
SKEMA PENDANAAN SYARAT TIM PENGUSUL

WAKTU 

(THN)

A. PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL

4. Skema Penelitian Dosen

Pemula (PDP)

• Ketua pengusul memiliki NIDN/NIDK dengan jabatan
fungsional asisten ahli atau belum memiliki jabatan
fungsional.

• Anggota pengusul berjumlah 1-2 orang.
• Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak

dua kali sebagai ketua atau anggota

1

5. Skema Penelitian Kerja

Sama Antar Perguruan Tinggi 

(PKPT)

• Tim Peneliti Pengusul (TPP) terdiri atas ketua dan
maksimum dua orang anggota.

• TPP berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional
maksimum lektor.

• Tim Peneliti Mitra (TPM) bukan merupakan tempat TPP 
menempuh pendidikan terakhir. 

• Klaster kinerja penelitian Perguruan tinggi TPM harus lebih
tinggi dari perguruan tinggi TPP.

• TPP dan TPM harus berasal dari PT yang berbeda
• TPM terdiri atas seorang ketua dan seorang anggota, 

keduanya berpendidikan S-3.
• Ketua peneliti TPM minimal mempunyai 5 publikasi pada

jurnal bereputasi internasional atau satu KI terdaftar. 
• Usulan penelitian dibuat secara bersama antara TPP dan

TPM. 

2



PERSYARATAN PENGUSUL
SKEMA PENDANAAN SYARAT TIM PENGUSUL

WAKTU 

(THN)

A. PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL

6. 

Skema

Penelitia

n

Pascasar

jana

(PPS)

Penelitian Tesis

Magister (PTM)

 Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3). 
 Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing dan dua orang mahasiswa magister 

bimbingannya.
1

Penelitian

Disertasi Doktor

(PDD)

 Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3), dan mempunyai
bimbingan mahasiswa program doktor dari dalam dan/atau luar negeri, baik program doctor 

by course maupun doctor by research. 
 Ketua pengusul memiliki pengalaman publikasi minimal 2 (dua) artikel sebagai penulis utama

(first author atau corresponding author) di jurnal internasional bereputasi.
 Anggota tim terdiri atas co-promotor dan satu orang mahasiswa doktor bimbingannya.

1-2

Penelitian

Pendidikan

Magister 

Menuju Doktor

Sarjana Unggul

(PMDSU)

 Ketua pengusul adalah promotor dari mahasiswa program PMDSU yang masih aktif dan
sudah dinyatakan lulus perkuliahan Semester 1, dan sedang menempuh kuliah di Semester 2 
serta akan memulai penelitian di tahun yang sedang berjalan.

 Ketua pengusul memiliki h-index ≥ 2 yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional
bereputasi dan memiliki rekam jejak penelitian yang sangat baik.

 Anggota pengusul adalah co-promotor, dengan pembagian tugas yang jelas antara tim
pengusul yang terlibat serta disetujui oleh yang bersangkutan.

3

Penelitian Pasca

Doktor

 Ketua pengusul adalah dosen senior berpendidikan doktor dengan jabatan akademik minimal 
Lektor Kepala dan memiliki h-index ≥ 3 untuk bidang sain dan teknologi, h-index ≥ 2 untuk
bidang sosial (h-index dari lembaga pengindeks internasional bereputasi).

 Peneliti pasca doktor harus sudah memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi dan
lulus paling lama 3 tahun pada saat pengusulan.

 Peneliti pasca doktor mendapatkan izin dari pimpinan institusi tempat bekerja yang dibuktikan
surat keterangan mendapatkan izin untuk melaksanakan penelitian pasca doktor.

 Peneliti pengusul tidak boleh dari institusi yang sama dengan peneliti pasca doktor.
 Topik penelitian yang diusulkan harus terkait dengan bidang ilmu peneliti pasca doktor dan

kepakaran peneliti pengusul.

2



SKEMA PENDANAAN SYARAT TIM PENGUSUL
WAKTU 

(THN)

B. PENELITIAN DESENTRALISASI

1. Skema Penelitian Dasar

Unggulan Perguruan Tinggi 

(PDUPT)

• Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal 
jabatan fungsional asisten ahli, atau berpendidikan S2 
dengan jabatan fungsional sekurang kurangnya lektor.

• Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 
dua artikel di database terindeks bereputasi atau dua
artikel di jurnal nasional terakreditasi.

• Anggota pengusul 1-2 orang.

2-3

2. Skema Penelitian Terapan

Unggulan Perguruan Tinggi 

(PTUPT)

2-3

3. Skema Penelitian

Pengembangan Unggulan

Perguruan

Tinggi (PPUPT)

• Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal 
jabatan fungsional asisten ahli, atau berpendidikan S2 
dengan jabatan fungsional sekurang kurangnya lektor.

• Memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di 
database terindeks bereputasi atau minimal memiliki
satu KI status granted.

• Ketua pengusul memiliki mitra investor yang dibuktikan
dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen
penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash
minimal sebesar 25% dari dana yang diajukan.

• Anggota pengusul 2-4 orang

3
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SKEMA PENDANAAN SYARAT TIM PENGUSUL
WAKTU 

(THN)

C. PENELITIAN PENUGASAN

1. Skema Konsorsium Riset

Unggulan Perguruan Tinggi 

(KRU-PT)

 Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan
minimal jabatan fungsional lektor.

 Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi
minimal tujuh artikel di database terindeks
bereputasi atau minimal memiliki satu KI status 
granted.

 Anggota pengusul berjumlah minimal 3 orang.

2-3

2. Skema Kajian Kebijakan

Strategis (KKS)

 Ketua pengusul berpendidikan S3 sesuai
keahlian dalam rumpun ilmu bidang strategis
yang ditugaskan dengan minimal jabatan Lektor
Kepala.

 Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi
berupa artikel di database terindeks bereputasi
sekurang-kurangnya dua artikel. 

 Anggota pengusul 2-5 orang.

1

PERSYARATAN PENGUSUL



SUBSTANSI PENELITIAN

Bidang Fokus

Tema

Topik

(1) Kemandirian Pangan, 
(2) Penciptaan dan

Pemanfaatan Energi Baru
dan Terbarukan, 

(3) Pengembangan Teknologi
Kesehatan dan Obat, 

(4) Pengembangan Teknologi
dan Manajemen
Transportasi, 

(5) Teknologi Informasi dan
Komunikasi, 

(6) Pengembangan Teknologi
Pertahanan dan
Keamanan, 

(7) Material Maju, 
(8) Kemaritiman, 
(9) Manajemen

Penanggulangan
Kebencanaan, dan

(10) Sosial Humaniora - Seni
Budaya - Pendidikan

+ Isu GESI ++



--------

======

=====--

======

--------

======

======

======



NO BIDANG FOKUS TEMA RISET TOPIK RISET

1 Pangan - Pertanian Teknologi pemuliaan bibit 

tanaman

Pemanfaatan teknik radiasi untuk pencarian galur mutan unggul

Pemuliaan tanaman dengan teknologi berbasis bioteknologi

Pemuliaan tanaman teknik konvensional

Revitalisasi & pengetahuan Petani berbasis Komunitas dalam 

Pemuliaan Tanaman

Teknologi budidaya dan 

pemanfaatan lahan sub-

optimal

Pertanian lahan sub-optimal basah

Optimasi sistem pertanian tropis

Optimasi sistem pertanian tropis pada komunitas perempuan untuk 

ketahanan pangan keluarga berbasis pengetahuan lokal

Pengembangan sumber 

daya manusia pertanian

Pengembangan identitas fungsional pertanian

Tranformasi antar generasi pekerja pertanian

Pergeseran pekerjaan pertanian pada perempuan petani

Keanekaragaman pangan berbasis sumberdaya tanaman lokal 

melalui peran komunitas, perempuan, dan keluarga

Teknologi pascapanen Penguatan agroindustri berbahan baku sumber daya lokal

Teknologi iradiasi pengawetan hasil pertanian

Diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian, perkebunan, 

peternakan, dan perikanan

Revitalisasi & penguatan pengetahuan lokal perempuan petani 

Teknologi ketahanan dan 

kemandirian pangan

Pendukung kemandirian pangan (padi, jagung, dan kedelai) dan 

tanaman perkebunan

Kemandirian pangan komoditas ruminansia

Kemandirian pangan komoditas perairan

Efisiensi rantai nilai hasil pertanian, perkebunan, peternakan,



SIKLUS PENGELOLAAN PENELITIAN

PENGUMUMUMAN

PENGUSULAN

PENYELEKSIAN/ 
PENUNJUKAN

PENETAPAN

PELAKSANAAN

PENGAWASAN

PELAPORAN

PENILAIAN LUARAN



KEWENANGAN PENGELOLAAN PENELITIAN 



KEWENANGAN PENGELOLAAN PENELITIAN



KEWENANGAN PENGELOLAAN PENELITIAN



TAHAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN



PENYESUAIAN SKEMA PENELITIAN EDISI X, XI, DAN XII



PENYESUAIAN SKEMA PENELITIAN EDISI X, XI, DAN XII



PENYESUAIAN SKEMA PENELITIAN EDISI X, XI, DAN XII



PENGUSULAN MELALUI 
SIMLITABMAS

PENGISIAN 
IDENTITAS 
PENGUSUL 
DAN USULAN

PENGISIAN 
USULAN

PERSETUJUAN



PENGUSULAN

PENGISIAN ID PENGUSUL 
(KETUA DAN ANGGOTA)
• NIDN/NIDK atau identitas

resmi lainnya bagi non 
dosen

• Nama pengusul
• Pangkat dan Jabatan
• Email pengusul
• Isian curriculum vitae (CV) 
• Isian ID Sinta
• Isian h-Index 



PENGUSULAN
PENGISIAN ID USULAN
• Rumpun Ilmu
• Bidang fokus
• Tema penelitian
• Topik Penelitian
• Judul Penelitian
• Status Tingkat Kesiapterapan

Teknologi (TKT) penelitian dan
target yang ingin dicapai

• Skema penelitian
• Tahun usulan dan lama penelitian
• Biaya yang diusulkan di tahun

berjalan
• SBK penelitian
• Total biaya penelitian



PENGUSULAN

PENGISIAN ID 
LEMBAGA PENGUSUL
• Nama unit lembaga

pengusul
• Sebutan jabatan unit
• Nama Pimpinan



PENGUSULAN

PENGISIAN SUBSTANSI USULAN
• RINGKASAN 
• LATAR BELAKANG
• TINJAUAN PUSTAKA
• METODE 
• LUARAN DAN TARGET 

CAPAIAN 
• RENCANA ANGGARAN BIAYA
• JADWAL 
• DAFTAR PUSTAKA
• PERSETUJUAN ATAU 

PERNYATAAN MITRA



PENGUSULAN

PERSETUJUAN LEMBAGA 
(LP/LPP atau sebutan lain)
• Pengiriman oleh pengusul

melalui Simlitabmas
(submission)

• Verifikasi oleh Lembaga
• Keputusan: disetujui/tidak

disetujui



Yang sulit bukan menulis proposal….

tapi memenangkan hibah dan mempublikasikan

Kamu harus sanggup dan berusaha sungguh2, 

biar hebat…..

DILAN da Musmet 2018
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