BAB 5
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
5.1 Pendahuluan
Kegiatan Penelitian Strategis Nasional merupakan merupakan tanggapan atas pencanangan
Prioritas Riset Nasional 2015-2019 yang telah diselaraskan dengan Rencana Induk Riset
Nasional (RIRN) 2015-2045. Prioritas Riset Nasional ini disusun dengan
mempertimbangkan berbagai dokumen sistem perencanaan nasional, khususnya RPJPN
2005-2025, PUNAS Riset di dalamnya, serta RPJMN 2015-2019.
Sesuai dengan RPJMN dan dan isu aktual, Kemenristekdikti menetapkan sepuluh bidang
fokus dari Prioritas Riset Nasional 2015-2019, masing-masing dengan 3-5 topik unggulan.
Sepuluh bidang fokus tersebut dikembangkan oleh DRPM Ditjen Penguatan Risbang
menjadi 10 bidang fokus strategis untuk diteliti dengan mengakomodasi semua cabang
keilmuan di perguruan tinggi, sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kemandirian Pangan;
Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan;
Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat;
Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi;
Teknologi Informasi dan Komunikasi;
Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan;
Material Maju;
Kemaritiman;
Teknologi dan Manajemen Penanggulangan Kebencanaan; dan
Sosial Humaniora - Seni Budaya- Pendidikan.

Penjelasan terperinci bidang fokus strategis dapat dilihat pada Lampiran 5.1.
Berdasarkan keterlibatan sumber daya peneliti, Program Penelitian Strategis Nasional
(PSN) dapat diusulkan dalam dua skema yaitu:
a. Program Penelitian Strategis Nasional Institusi (PSN Institusi); dan
b. Program Penelitian Strategis Nasional Konsorsium (PSN Konsorsium).
Program Penelitian Strategis Nasional Institusi (PSN Institusi) hanya melibatkan sumber
daya peneliti dari satu institusi/Perguruan Tinggi dan mitra, sedangkan Program Penelitian
Strategis Nasional Konsorsium (PSN Konsorsium) melibatkan sumber daya peneliti dari
tiga atau lebih institusi dan melibatkan mitra.
Konsorsium riset merupakan kerjasama tiga atau lebih perguruan tinggi. Keanggotaan
penelitian konsorsium riset adalah peneliti-peneliti yang memiliki roadmap penelitian di
bidang sejenis sehingga kolaborasi di antara mereka akan menjadi rintisan pengembangan
rumpun kelompok penelitian (Research Peer Group) nasional pada fokus bidang kajian
tertentu.
Penelitian PSN konsorsium dapat digunakan untuk membantu pengembangan program
pembangunan pusat unggulan iptek (PUI). PUI adalah suatu organisasi baik berdiri sendiri
maupun berkolaborasi dengan organisasi lainnya (konsorsium) yang melaksanakan
kegiatan-kegiatan riset spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang

sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna iptek. Tujuannya untuk
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek
dalam bidang-bidang prioritas spesifik agar terjadi peningkatan relevansi dan produktivitas
serta mendayagunakan iptek dalam sektor produksi untuk menumbuhkan perekonomian
nasional dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaran PUI dapat
dilihat pada lampiran Kepmen No. 194/M/KP/IV/2015 tentang pedoman pengembangan
pusat unggulan iptek kemristekdikti.
Penelitian stranas dapat juga diarahkan untuk dapat mendorog capaian prioritas nasional
yang mengacu pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) 2011-2025
5.2 Tujuan
Program Penelitian Strategis Nasional ini bertujuan untuk:
a. memfasilitasi dukungan dana riset bagi pengusul di lingkungan perguruan tinggi untuk
melakukan penelitian yang dapat menyelesaikan masalah yang relevan dengan berbagai
masalah bangsa Indonesia;
b. mengorientasikan kemampuan pengusul yang telah memiliki peta jalan penelitian untuk
membangun dan membentuk peta jalan teknologi untuk mendukung kegiatan penelitian
dan pengembangan yang berorientasi kepada kebutuhan pengguna (user oriented);
c. menjawab permasalahan bangsa yang strategis untuk jangka pendek, menengah dan
panjang yang terkait dengan kesepuluh bidang fokus strategis;
d. mengisi peluang dan strategi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan
maksimum melalui kolaborasi antar perguruan tinggi dan atau perguruan tinggi dengan
industri dalam rangka mengembangkan potensi perguruan tinggi untuk menopang
pertumbuhan ekonomi di koridor yang bersangkutan atau lintas koridor yang sesuai;
e. menumbuh kembangkan rumpun kelompok penelitian (Research Peer Group) nasional
pada fokus bidang dan tema kajian tertentu; dan
f. mendukung pengembangan program pembangunan pusat unggulan iptek (PUI) dan
saint techno park (STP).
5.3 Luaran Penelitian
Program Penelitian Strategis Nasional (PSN) wajib menghasilkan luaran berupa publikasi
internasional, HKI (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang,
Desain produk industri, Indikasi geografis, Perlindungan varietas tanaman, atau
Perlindungan topografi sirkuit terpadu). Luaran wajib PSN juga dapat berupa proses produk
iptek-sosbud berupa metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan atau model yang
bersifat strategis dan berskala nasional, teknologi tepat guna yang langsung dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat (disertai pedoman penerapannya). Penelitian ini juga
diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sebagaimana diilustrasikan pada tabel
2.11.
5.4 Kriteria dan Pengusulan
Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Strategis Nasional adalah:
5.4.1. Pengusul PSN Insitusi adalah
a. tim pengusul adalah dosen tetap perguruan tinggi;
b. tim pengusul maksimum berjumlah empat orang (satu ketua dan maksimum tiga
anggota) diutamakan multidisiplin, dengan ketua dan minimum satu orang anggota
harus berpendidikan doktor (S-3), salah satu anggota bisa berasal dari mitra;
c. ketua tim pengusul harus memiliki rekam jejak memadai dan memiliki roadmap
teknologi, serta pernah mendapat program hibah penelitian kompetitif multitahun
berskala nasional;

d. tugas dan peran setiap peneliti diuraikan dengan jelas dan disetujui oleh yang
bersangkutan. Susunan anggota peneliti dapat berubah setiap tahun, sesuai dengan
kebutuhan kegiatan penelitian dan kompetensi yang dimiliki;
e. setiap pengusul hanya diperbolehkan mendapatkan program penelitian ini maksimum
dua periode sebagai ketua dan/atau anggota; kecuali bagi peneliti yang berhasil
memperoleh HKI, atau menciptakan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan langsung
oleh masyarakat dapat mengajukan usulan untuk periode berikutnya;
f. setiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan pada tahun yang sama, baik
sebagai ketua maupun sebagai anggota;
g. pelaksanaan penelitian harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi tanggal,
kegiatan, dan hasil yang diperoleh;
h. penelitian yang dihentikan sebelum waktunya yang diakibatkan karena kelalaian,
dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian yang didanai oleh
DRPM dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut, atau bentuk sanksi lain sesuai
dengan kelalaiannya;
i. setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil penelitiannya dalam
forum nasional dan memublikasikannya dalam jurnal internasional atau sekurangkurangnya dalam jurnal nasional terakreditasi. Hasil penelitian harus dipublikasikan
selambat-lambatnya pada tahun kedua sejak penelitian dimulai; dan
j. usulan penelitian Stranas Institusi disimpan menjadi satu file dalam format pdf
dengan
ukuran
maksimum
5
MB
dan
diberi
nama
NamaKetuaPeneliti_NamaPT_PSN_INTITUSI.pdf,
kemudian
diunggah
ke
Simlitabmas dan diarsipkan di perguruan tinggi masing-masing.
5.4.2. Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Strategis Nasional
Konsorsium adalah:
a.
b.

c.

d.

e.
f.
g.

h.
i.

j.

Tim pengusul konsorsium riset terdiri dari tiga atau lebih perguruan tinggi;
tim pengusul berjumlah 5-6 orang (satu ketua dan maksimum satu Anggota di setiap
perguruan tinggi). Ketua peneliti pengusul harus memiliki satu anggota dari
perguruan tingginya. Tim peneliti diutamakan multidisiplin, dengan ketua disetiap
perguruan tinggi harus berpendidikan doktor (S-3);
ketua tim pengusul dan salah satu anggota dari masing-masing perguruan tinggi harus
memiliki rekam jejakmemadai dan relevan dengan topik yang diusulkan, serta pernah
mendapat program hibah penelitian kompetitif multitahun berskala nasional;
tugas dan peran setiap peneliti diuraikan dengan jelas dan disetujui oleh yang
bersangkutan. Susunan anggota peneliti dapat berubah setiap tahun, sesuai dengan
kebutuhan kegiatan penelitian dan kompetensi yang dimiliki;
setiap anggota konsorsium riset wajib memiliki satu orang peneliti yang menjadi
wakilnya dalam pelaksanaan riset;
peneliti utama wajib berasal dari lembaga ketua konsorsium riset;
ketua pelaksana riset memiliki kewajiban mengintegrasikan hasil riset yang dilakukan
oleh para anggota sehingga menjadi luaran yang dapat berfungsi sesuai yang
direncanakan;
jangka waktu penelitian adalah 2-4 tahun;
tugas dan peran setiap peneliti diuraikan dengan jelas dan disetujui oleh yang
bersangkutan. Susunan anggota peneliti dapat berubah setiap tahun, sesuai dengan
kebutuhan kegiatan penelitian dan kompetensi yang dimiliki;
setiap pengusul hanya diperbolehkan mendapatkan program penelitian ini maksimum
dua periode sebagai ketua dan/atau anggota; kecuali bagi peneliti yang berhasil

mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi,
memperoleh HKI, atau menciptakan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan
langsung oleh masyarakat dapat mengajukan usulan untuk periode berikutnya;
k. setiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan pada tahun yang sama, baik
sebagai ketua maupun sebagai anggota;
l. pelaksanaan penelitian harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi tanggal,
kegiatan, dan hasil yang diperoleh;
m. penelitian yang dihentikan sebelum waktunya yang diakibatkan karena kelalaian,
dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian yang didanai
oleh DRPM dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut, atau bentuk sanksi lain
sesuai dengan kelalaiannya;
n. setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil penelitiannya dalam
forum nasional dan memublikasikannya dalam jurnal internasional atau sekurangkurangnya dalam jurnal nasional terakreditasi. Hasil penelitian harus dipublikasikan
selambat-lambatnya pada tahun kedua sejak penelitian dimulai; dan
o. usulan penelitian Stranas Konsorsium disimpan menjadi satu file dalam format pdf
dengan
ukuran
maksimum
5
MB
dan
diberi
nama
NamaKetuaPeneliti_NamaPT_PSN_KONSORSIUM.pdf, kemudian diunggah ke
Simlitabmas dan diarsipkan di perguruan tinggi masing-masing.
5.5 Sistematika Usulan Penelitian
Usulan Penelitian Strategis Nasional maksimum berjumlah 20 halaman (di luar halaman
sampul, halaman pengesahan, daftar isi dan lampiran), ditulis menggunakan Times New
Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran
kertas A-4, serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut.
HALAMAN SAMPUL (Lampiran 5.2)
HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 5.3)
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 5.4)
DAFTAR ISI
RINGKASAN (maksimum satu halaman)
Kemukakan tujuan jangka panjangdan 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 untuk 2–4 tahun (sesuai
usulan)dan manfaat penelitian bagi pemangku kepentingan (stakeholders), diketik dengan
jarak baris satu spasi.
BAB 1. PENDAHULUAN
Jelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat khusus serta urgensi
(keutamaan) penelitian dalam mengatasi masalah strategis berskala nasional.Uraikan secara
ringkas luaran yang akan dicapai setiap tahunnya dan gambaran produk yang dapat
langsung dimanfaatkan dari hasil penelitian ini dan cara penerapannya. Untuk penelitian
konsorsium harus dijelaskan keunggulan riset masing-masing institusi yang termasuk dalam
konsorsium dan keuntungan bersama yang didapat dalam riset tersebut. Buatlah rencana
capaian tahunan seperti pada Tabel 5.1 sesuai luaran yang ditargetkan dan lamanya
penelitian yang akan dilakukan.
Tabel 5.1 Rencana Target Capaian Tahunan
No

Jenis Luaran

Indikator Capaian

Kategori

Sub Kategori

Artikel ilmiah dimuat di
jurnal2)

Internasional bereputasi

2

Artikel ilmiah dimuat di
prosiding3)

Internasional Terindeks

3

Invited speaker dalam
temu ilmiah4)

Internasional

4

Visiting Lecturer5)

Internasional

1

Wajib

Tambahan

TS1)

TS+1

Nasional Terakreditasi
Nasional
Nasional
Paten
Paten sederhana
Hak Cipta
Merek dagang

5

Hak Kekayaan
Intelektual (HKI)6)

Rahasia dagang
Desain Produk Industri
Indikasi Geografis
Perlindungan Varietas
Tanaman
Perlindungan Topografi
Sirkuit Terpadu

6

Teknologi Tepat Guna7)

7

Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial8)

8

Buku Ajar (ISBN)9)

9

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)10)

1)

TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)
Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published
3)
Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
4)
Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
5)
Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
6)
Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted
7)
Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan
8)
Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan
9)
Isi dengan tidak ada, draf, atau proses editing, atau sudah terbit
10)
Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Lampiran A
2)

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Kajian pustaka harus memuat state of the art dalam bidang yang diteliti, gunakan sumber
pustaka acuan primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian pada
jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang
sudah dicapai serta bagaimana kaitannya dengan proposal yang diajukan. Tuliskan juga
peta jalan penelitian secara utuh. Untuk penelitian konsorsium, perlu dijelaskan roadmap
bersama yang akan dikembangkan dan peranan dari masing-masing institusi dalam
mencapai roadmap tersebut.
BAB 3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian diperinci dan diuraikan sesuai dengan keperluan. Metode penelitian
dilengkapi dengan bagan penelitian yang dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas,
lokasi pelaksanaan penelitian, teknik-teknik pengumpulan data yang tidak umum perlu
dijelaskan, demikian pula analisis yang dilakukan, luaran per tahun, dan indikator capaian
yang terukur. Juga diuraikan dalam penelitian adalah pembagian tugas dalam penelitian di

TS+2

masing-masing anggota dan insitutsi berdasarkan keunggulan yang sudah pernah dicapai
dalam bidang kajian yang sedang dikerjakan.
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
4.1 Anggaran Biaya
Anggaran penelitian mengacu pada PMK tentang SBK Sub Keluaran Penelitian yang
berlaku. Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada kategori penelitian (lihat Tabel
2.6) dan bidang fokus penelitian yang diusulkan. Sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.9,
rincian biaya dalam proposal harus memuat SBK penelitian (biaya ini sudah termasuk biaya
pencapaian luaran wajib) dan biaya luaran tambahan yang akan dicapai. Dicantumkan juga
dana kontribusi dari mitra.
4.2 Jadwal Penelitian
Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat multi tahun (sesuai dengan kegiatan) dalam bentuk
diagram batang (bar chart) sesuai dengan format pada Lampiran E.
REFERENSI
Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan urutan
abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang disitasi pada
usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi.
LAMPIRAN
Lampiran 1.
Lampiran 2.
Lampiran 3.
Lampiran 4.

Biodata ketua dan anggota tim pengusul (Lampiran G)
Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas (Lampiran D)
Surat pernyataan ketua peneliti (Lampiran H)
Surat pernyataan kesanggupan kerjasama antar institusi, harus ditandatangi
seluruh tim (Lampiran G)

5.6 Sumber Dana Penelitian
Sumber dana Penelitian Strategis Nasional dapat berasal dari:
a. Dana dari DRPM Ditjen Penguatan Risbang, termasuk BOPTN;
b. Dana kerja sama penelitian dengan industri, atau lembaga pemerintah/swasta dalam dan
luar negeri.
5.7 Seleksi Proposal
Seleksi proposal Penelitian Strategis Nasional dilakukan dalam dua tahapan, yaitu penilaian
proposal secara daring dan pembahasan proposal bagi yang dinyatakan lolos dalam
penilaian proposal secara daring. Untuk proposal konsorsium, juga dilakukan kunjungan
lapangan (visitasi) untuk melakukan penilaian dengan mempertemukan semua Tim dan
Mitra. Formulir penilaian proposal secara daring dan pembahasan proposal yang dilengkapi
dengan komponen penilaiannya mengacu pada Lampiran 5.5 dan Lampiran 5.6.
5.8 Pelaksanaan dan Pelaporan
Setiap tahun peneliti menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi oleh penilai internal.
Hasil pemantauan dan evaluasi internal atas laporan kemajuan ini dilaporkan oleh
perguruan tinggi masing-masing melalui Simlitabmas. Selanjutnya, penilai DRPM
melakukan kunjungan lapangan (site visit) guna memverifikasi capaian berdasarkan bukti
fisik (logbook dan luaran yang dijanjikan) dan mengases kelayakan untuk melanjutkan
penelitan ke tahun berikutnya. Peneliti yang dinyatakan layak untuk melanjutkan kegiatan
penelitian tahun berikutnya akan diumumkan dan proposal lanjutan diunggah ke
Simlitabmas. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil
penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian.

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal
berikut:
a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian
(memuat kegiatan secara umum, bukan logbook) terhitung sejak penandatanganan
perjanjian penelitian secara daring di Simlitabmas (Lampiran I);
b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi oleh penilai internal dan eksternal dengan
mengunggah laporan kemajuan yang telah disahkan oleh lembaga penelitian dalam
format pdf dengan ukuran file maksimum 5 MB melalui Simlitabmas mengikuti format
pada Lampiran J, sedangkan penilaian monev menggunakan borang pada Lampiran
7.7;
c. bagi peneliti yang dinilai layak untuk melanjutkan penelitian, harus mengunggah
proposal tahun berikutnya dengan format mengikuti proposal tahun sebelumnya
sedangkan penilaian kelayakan untuk melanjutkan penelitian tahun berikutnya
mengikuti borang pada Lampiran 7.8;
d. mengunggah Laporan Akhir Tahun yang telah disahkan oleh lembaga penelitian dalam
format pdf dengan ukuran file maksimum 5 MB melalui Simlitabmas mengikuti format
pada Lampiran K;
e. mengunggah Laporan Tahun Terakhir (bagi yang sudah menuntaskan penelitiannya)
yang telah disahkan oleh lembaga penelitian dalam format pdf dengan ukuran file
maksimum 5 MB ke Simlitabmas mengikuti format pada Lampiran L;
f. mengompilasi luaran penelitian sesuai dengan formulir pada Lampiran M pada akhir
pelaksanaan penelitian melalui Simlitabmas termasuk bukti luaran penelitian yang
dihasilkan (publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna,
rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain);
g. mengunggah dokumen seminar hasil berupa artikel, poster dan profil penelitian dengan
ukuran file masing-masing maksimum 5 MB ke Simlitabmas mengikuti format pada
Lampiran N; dan
h. mengikuti seminar hasil penelitian setelah penelitian selesai sesuai perencanaan.
Penilaian presentasi seminar dan poster mengikuti borang pada Lampiran 5.9 dan 5.10.

Lampiran 5.2 Format Halaman Sampul Proposal Penelitian Strategis Nasional

Kode/Nama Rumpun Ilmu* :........./.....................
Bidang Fokus**
:................................

PROPOSAL
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
Institusi/Konsorsium***

Logo Perguruan Tinggi

JUDUL PENELITIAN

Ketua Tim Peneliti
(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN)

PERGURUAN TINGGI PENGUSUL
Bulan dan Tahun

Keterangan: * Tulis salah satu kode dan nama rumpun ilmu mengacu pada Lampiran B
** Tulis bidang fokus mengacu pada Lampran C
*** Coret yang tidak sesuai

Lampiran 5.3 Format Halaman Pengesahan Proposal Penelitian Strategis Nasional
HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
Judul
Jenis Usulan
Kode/Nama Rumpun Ilmu
Tema Isu Strategis Nasional
Peneliti
Nama Lengkap
a.
b. Jabatan Fungsional
c. Program Studi
d. Nomor HP
e. Alamat surel (e-mail)
f. Perguruan Tinggi
Anggota Peneliti (1)
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Perguruan Tinggi
Anggota Peneliti (2)
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Perguruan Tinggi
Anggota Peneliti (ke n )
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Perguruan Tinggi
Institusi Mitra
a. Nama Institusi Mitra
b. Alamat
c. Penanggung Jawab
Lama Penelitian Keseluruhan
Usulan Penelitian Tahun keBiaya Penelitian Keseluruhan
Biaya Penelitian
- diusulkan ke DRPM
- dana internal PT
- dana institusi mitra

Biaya Luaran Tambahan

: ………………………………………………………………
………………………………………………………………
: Institusi/ Konsorsium
: …………… / …..…..………………………………………
: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
NIDN :
………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ................................................................................................
: ………………………………………………………………
:………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
:………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
:………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
:………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ………… tahun
: ………………….
: Rp …………….
:
: Rp …………….
: Rp …………….
: Rp ……………. / in kindtuliskan: ……………………

: …………………………………………………………
Kota, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,
Dekan/Ketua
Tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP/NIK

Ketua Peneliti,
Tanda tangan
Menyetujui,
Ketua LP/LPPM
Tanda tangan
(Nama Lengkap)
NIP/NIK

(Nama Lengkap)
NIP/NIK

Lampiran 5.4 Format Identitas dan Uraian Umum

1.

Judul Penelitian

2.

Tim Peneliti

3.

:

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
…………….………..………………………………………
………………………………..…………………………….

No

Nama

Jabatan

1
2
3
…

………………….
………………….
………………….
………………….

Ketua
Anggota 1
Anggota 2
…….

Bidang
Keahlian
…………..
…………..
…………..
…………..

Instansi Asal
…………
…………
…………
…………

Alokasi Waktu
(jam/minggu)
……………
……………
……………
……………

Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Masa Pelaksanaan
Mulai
: bulan: ………………………. tahun: ……………………..
Berakhir
: bulan: ………………………. tahun: ……………………..
5. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang
 Tahun ke-1
: Rp ..............................................................
 Tahun ke-2
: Rp ..............................................................
 Tahun ke-3
: Rp ..............................................................
 Tahun ke-4
: Rp ..............................................................
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan)..................................................
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
8. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, atau antisipasi yang
dikontribusikan pada bidang ilmu)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan
fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi,
nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau
penyelesaiannya
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Lampiran 5.5 Format Penilaian Proposal Penelitian Strategis Nasional
FORMULIR PENILAIAN PROPOSAL
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
Judul Penelitian
Bidang Fokus
Perguruan Tinggi
Program Studi
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Anggota Peneliti
Lama Penelitian Keseluruhan
Biaya Penelitian Tahun ke-1
a. Diusulkan ke DRPM
b. Direkomendasikan
c. Dana dari institusi lain

: ...................................................................................................
...................................................................................................
: ...................................................................................................
: ...................................................................................................
: ...................................................................................................
:
:
:
:
:

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
................ orang
........... tahun

: Rp .....................
: Rp .....................
: Rp ..................... / in kind tuliskan: .....................................................

No

Kriteria Penilaian

Bobot (%)

1

Tingkat kestrategisan dan skala permasalahan yang ingin
diatasi program penelitian yang diusulkan

20

2

Manfaat penelitian yang dapat diterapkan untuk
memecahkan isu strategis, dan mitra pengguna

25

3

Keutuhan peta jalan penelitian

20

4

Rekam jejak tim peneliti dan kelayakan sumber daya lain

20

5

Keterlibatan mitra dan keberlanjutan

15

Jumlah

Skor

Nilai

100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,
Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran 5.6 Format Penilaian Pembahasan Proposal Penelitian Strategis Nasional
FORMULIR PENILAIAN PEMBAHASAN PROPOSAL
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
Judul Penelitian
Bidang Unggulan PT
Topik Unggulan
Perguruan Tinggi
Program Studi
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Anggota Peneliti
Lama Penelitian Keseluruhan
Biaya Penelitian Tahun ke-1
a. Diusulkan ke DRPM
b. Direkomendasikan
c. Dana dari institusi lain

No
1

: ...................................................................................................
...................................................................................................
: ...................................................................................................
: ...................................................................................................
: ...................................................................................................
: ...................................................................................................
:
:
:
:
:

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
................ orang
........... tahun

: Rp .....................
: Rp .....................
: Rp ..................... / in kind tuliskan: .......................................................

Kriteria Penilaian

Bobot (%)

Kemampuan presentasi dan penguasaan materi
Tingkat kestrategisan dan skala permasalahan yang ingin
diatasi program penelitian yang diusulkan
Manfaat penelitian yang dapat diterapkan untuk
memecahkan isu strategis, cara penerapannya
Keutuhan peta jalan penelitian dan strategi pelaksanaan
riset

10

5

Rekam jejak tim peneliti dan kelayakan sumber daya lain

20

6

Keterlibatan mitra dalam implementasi hasil
Jumlah

15
100

2
3
4

Skor

Nilai

15
20
20

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..
Kota, tanggal, bulan, tahun
Penilai,
Tanda tangan
(Nama Lengkap)

Lampiran 5.7 Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Pelaksanaan Penelitian
Strategis Nasional
MONITORING DAN EVALUASI (PENGAWASAN) PELAKSANAAN
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
Judul Penelitian
Bidang Fokus
Perguruan Tinggi
Program Studi
Ketua Peneliti
a. Nama
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
d. Anggota Peneliti
Tahun Pelaksanaan Penelitian
Biaya yang diusulkan ke DRPM
Biaya yang disetujui DRPM
No

: ………………………………………………………
………………………………………………………
: ………………………………………………………
: ………………………………………………………
: ………………………………………………………
: ………………………………………………………
: ……………………………………………………....
: ………………………………………………………
: ………………………………………………………
: ……… orang
: Tahun ke- ........ dari rencana ....... tahun
: Rp…………………….
: Rp ……………..........

Komponen Penilaian
tidak ada

1

Publikasi
ilmiah

3

draf

submitted accepted published

Internasional

20

Nasional Terakreditasi
tidak ada

2

Bobot Skor Nilai

Keterangan

draf

terdaftar

Sebagai pemakalah
dalam temu ilmiah

Internasional
Nasional
Lokal
Hak kekayaan intelektual: paten, paten
sederhana, hak cipta, merek dagang,
rahasia dagang, desain produk industri,
indikasi geografis, perlindungan varietas
tanaman, perlindungan topografi sirkuit
terpadu
Teknologi tepat guna

4

Produk/model/purwarupa/desain/ karya
seni/rekayasa sosial

5

Buku ajar

sudah
dilaksanakan
10

tidak ada

draf

terdaftar

granted

20
tidak ada

draf

produk

penerapan

tidak ada

draf

produk

penerapan

tidak ada

draf

proses
editing

sudah terbit

Jumlah

40
10
100

Komentar Pemantau:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Kota, tanggal-bulan-tahun
Pemantau,
Tanda tangan
(Nama Lengkap)

Keterangan:
 Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat
baik).
 Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan capaian
pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai
acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
1. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = published/accepted, 6 = reviewed, 5 = submitted, 3
= draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap published/accepted).
2. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 =
terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan
makalah pada temu ilmiah internasional).
3. HKI: Skor 7 = granted/terdaftar, 6 = draf, 5= tidak ada (jika target yang direncanakan
sampai pada tahap granted/terdaftar).
4. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 =
produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap
penerapan).
5. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang
direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).

Lampiran 5.8 Borang Penilaian Proposal Lanjutan Penelitian Strategis Nasional
PENILAIAN PROPOSAL LANJUTAN
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
Judul Penelitian
: ………………………………………………………
………………………………………………………
Bidang Fokus
: ………………………………………………………
Perguruan Tinggi
: ………………………………………………………
Program Studi
: ………………………………………………………
Ketua Peneliti
: ………………………………………………………
a. Nama
: ……………………………………………………....
b. NIDN
: ………………………………………………………
c. Jabatan Fungsional
: ………………………………………………………
e. Anggota Peneliti
: ……… orang
Tahun Pelaksanaan Penelitian
: Tahun ke- ........ dari rencana ....... tahun
Biaya yang diusulkan ke DRPM
: Rp…………………….
Biaya yang disetujui DRPM
: Rp…………………….
No

KriteriaPenilaian

Bobot(%)

1

Capaian penelitian tahun sebelumnya terkait roadmap
Manfaat penelitian yang dapat diterapkan untuk
memecahkan isu strategis, dan rencana tahun selanjutnya
Keutuhan peta jalan penelitian dan target tahun berikutnya
Rekam jejak tim peneliti dan kelayakan sumber daya lain
Keterlibatan dan komitmen mitra
Jumlah

25

2
3
4
6

Skor

25
20
15
15
100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Penilai I,

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai II,

Tanda tangan

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Lampiran 5.9 Borang Penilaian Seminar Hasil Penelitian Strategis Nasional
BORANG PENILAIAN SEMINAR HASIL (LUARAN HASIL PENELITIAN)
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
Judul Penelitian

: ……………………………………………………………..

Nilai

Ketua Peneliti
NIDN
Perguruan Tinggi Pengusul
Bidang Fokus
Jangka Waktu Penelitian
Biaya Keseluruhan Dari DRPM

:
:
:
:
:
:

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
mulai tahun ..….. sampai dengan tahun …..
Rp ………………….

No

Kriteria Penilaian

1

Cakupan dan dampak hasil penelitian (lokal, nasional, dan atau
regional)
Luaran:
a. Teknologi Tepat Guna, rumusan kebijakan publik, model
pembelajaran/pemberdayaan masyarakat, rekayasa sosialekonomi
b. HKI
c. Publikasi Ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal
internasional
d. Buku ajar
Tingkat pemanfaatan hasil penelitian:
a. Aplikasi hasil penelitian di masyarakat dan/atau industri
dalam menyelesaikan masalah-masalah strategis
b. Penetapan kebijakan publik
c. Peningkatan kapasitas perguruan tinggi
Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil

2

3

4

Jumlah

Bobot (%) Skor
30
35

25

10
100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,
Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Nilai

Lampiran 5.10 Borang Penilaian Poster Penelitian Strategis Nasional
PENILAIAN POSTER
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
Judul Penelitian

: ................................................................................
................................................................................
Ketua Peneliti
: ................................................................................
NIDN
: ................................................................................
Perguruan Tinggi Pengusul
: ................................................................................
Jangka Waktu Penelitian
: ....................... Tahun
Biaya Keseluruhan dari DRPM : Rp ...........................
No
1
2

Kriteria Penilaian
Substansi (tujuan, metode, hasil)
Kejelasan Informasi:
- Terbaca (visible)
- Terstruktur (structured)

3

Daya Tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian)
Jumlah

Bobot (%) Skor Nilai
40
30

30
100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,
Tanda tangan
(Nama Lengkap)

Lampiran 5.11 Surat Pernyataan Kesediaan Kerja Sama dengan Mitra dalam
Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional Konsorsium
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DENGAN MITRA
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM STRANAS KONSORSIUM
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : _______________________________
Nama Institusi : _______________________________
Alamat Institusi : _______________________________
1.1.1.1 Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerja sama dengan Pelaksana Kegiatan
Penelitian Stranas Konsorsium:

Nama Ketua Tim Pengusul :
Nama Instutusi
:
Judul Penelitian
:

Untuk terlibat sebagai anggota dengan tugas dan kewajiban yang sudah puladisepakati
bersama sebelumnya.
1.1.1.2 Dengan ini menyatakan bersedia untuk membantu kegiatan selama program Penelitian
Stranas Konsorsium berjalan dalam bentuk dana inkind dalam bentuk :
____________________(tuliskan secara rinci) dan atau dana in cash sebesar
Rp___________________________
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara kami dengan Mitra dan
Pelaksana Kegiatan Penelitian Stranas Konsorsium tidak terdapatikatan kekeluargaan dan
ikatan usaha dalam wujud apapun juga.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dantanggung jawab tanpa
ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untukdapat digunakan sebagaimana
mestinya.
__________, __________________
Yang membuat pernyataan,
meterai
Rp6.000,(______________________________)

