
PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT 

DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2017 (EDISI XI)

DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan

SKEMA PENELITIAN TERAPAN 
BAB 5,6 DAN 7: 

PSN, P3S DAN PUSN



PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL (Gabungan PPT, 
STRANAS, MP3EI, dan PSHP)

Luaran Wajib1
• HKI, TTG, metode, blue print, 

purwarupa, sistem, kebijakan atau 
model yang bersifat strategis dan 
berskala nasional

Luaran Tambahan2
• Artikel di jurnal ilmiah internasional

bereputasi, artikel di proseding, naskah
pembicara kunci, atau buku

Menghasilkan inovasi untuk
membantu penyelesaian
permasalahan strategis
nasional

PENELITIAN TERAPAN

Institusi:
1. ketua dan minimum satu orang anggota harus

berpendidikan doktor (S-3) atau S2 Lektor Kepala
2. Anggota peneliti sebanyak 1-3 orang

Konsorsium:
1. Tim pengusul konsorsium riset terdiri atas tiga

atau lebih perguruan tinggi
2. tim pengusul berjumlah 5-6 orang (satu ketua dan

maksimum satu Anggota di setiap perguruan
tinggi). 

3. Ketua peneliti pengusul harus memiliki satu
anggota dari perguruan tingginya. 

4. Tim peneliti diutamakan multidisiplin, dengan
ketua disetiap perguruan tinggi harus
berpendidikan doktor (S-3) atau S2 Lektor Kepala

TKT 1 TKT 2 TKT 3 TKT 4 TKT 5 TKT 6 TKT 7 TKT 8 TKT 9

Target Tingkat Kesiapan
Teknologi   

PENGUSUL
Mandiri Utama Madya Binaan

   

Jangka Waktu Pendanaan

2-3 Tahun SBK Penelitian Terapan



PENELITIAN PENCIPTAAN DAN PENYAJIAN SENI (P3S)

Luaran Wajib1
• HKI penciptaan dan penyajian seni yang dipertunjukkan, 

dipamerkan, atau ditayangkan di tingkat lokal, regional, 
nasional, maupun internasional

• Buku dokumentasi

Luaran Tambahan2
• HKI Lainnya, artikel di jurnal ilmiah internasional

bereputasi, artikel di proseding, atau naskah pembicara
kunci

Menghasilkan penciptaan
dan penyajian seni di forum 
nasional/internasional
sehingga dapat mengangkat
citra bangsa

PENELITIAN TERAPAN

1. Ketua peneliti bergelar doktor
atau magister dengan jabatan
lektor kepala

2. Anggota peneliti sebanyak 1-3 
orang

3. Salah satu anggota peneliti harus
bergelar doktor atau magister 
dengan jabatan lektor kepala

TKT 1 TKT 2 TKT 3 TKT 4 TKT 5 TKT 6 TKT 7 TKT 8 TKT 9

Target Tingkat Kesiapan
Teknologi   

PENGUSUL
Mandiri Utama Madya Binaan

   

Jangka Waktu Pendanaan

2-3 Tahun SBK Penelitian Terapan



PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL (PUSN)

Institusi/PT bersama mitra
menghasilkan inovasi
dengan menuntaskan
penelitian melalui rekayasa
teknologi dan rekayasa sosial
(membangun karakter
bangsa)

PENELITIAN TERAPAN

1. Ketua peneliti bergelar doktor
2. Anggota peneliti sebanyak 2-5 

orang
3. Salah satu anggota peneliti harus

bergelar doctor
4. Anggota peneliti dari mitra

maksimum 2 orang

TKT 1 TKT 2 TKT 3 TKT 4 TKT 5 TKT 6 TKT 7 TKT 8 TKT 9

Target Tingkat Kesiapan
Teknologi 

PENGUSUL
Mandiri Utama Madya Binaan

   -

Jangka Waktu Pendanaan

2-3 Tahun
SBK Penelitian
Pengembangan

Luaran Wajib1
• HKI, Produk teknologi/rekayasa

sosial bersifat strategis dan berskala 
nasional siap diterapkan

Luaran Tambahan2
• Artikel di jurnal ilmiah internasional

bereputasi, artikel di proseding, naskah
pembicara kunci, atau buku



No

Jenis Luaran Indikator Capaian

Kategori Sub Kategori
Wajib Tamba

han TS1)
TS+

1

TS+

2

1
Artikel ilmiah dimuat 

di jurnal2)

Internasional 

bereputasi

Nasional Terakreditasi

2
Artikel ilmiah dimuat 

di prosiding3)

Internasional Terindeks

Nasional

3
Invited speaker dalam 

temu ilmiah4)

Internasional

Nasional

4 Visiting Lecturer5)
Internasional

5
Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI)6)

Paten

Paten sederhana

Hak Cipta

Merek dagang

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)

Tabel 5.1 Rencana Target Capaian Tahunan

1) TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)
2) 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



1. Kemandirian Pangan;

2. Penciptaan & Pemanfaatan Energi Baru & 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. Teknologi & Manajemen Penanggulangan Kebencanaan; dan 

10. Sosial Humaniora - Seni Budaya- Pendidikan.

Program Penelitian Strategis Nasional (PSN) dapat diusulkan dlm dua skema yaitu: 

a. Program Penelitian Strategis Nasional Institusi (PSN Institusi); dan

b. Program Penelitian Strategis Nasional Konsorsium (PSN Konsorsium).

c. melibatkan sumber daya peneliti dari tiga /lebih institusi & melibatkan mitra.

10 bidang fokus strategis :









.
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 panjang & target khusus yg ingin dicapai serta metode yg akan

dipakai dlm pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat &

singkat tentang rencana kegiatan yg diusulkan untuk 2–4 tahun (sesuai usulan)& manfaat penelitian

bagi pemangku kepentingan (stakeholders), diketik dgn jarak baris satu spasi.

BAB 1. PENDAHULUAN

Jelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan & manfaat khusus serta urgensi

(keutamaan) penelitian dlm mengatasi masalah strategis berskala nasional.Uraikan secara ringkas

luaran yg akan dicapai setiap tahunnya dan gambaran produk yg dapat langsung dimanfaatkan dari

hasil penelitian ini & cara penerapannya. Untuk penelitian konsorsium harus dijelaskan keunggulan

riset masing-masing institusi yang termasuk dlm konsorsium & keuntungan bersama yg didapat dlm

riset tersebut. Buatlah rencana capaian tahunan seperti pada Tabel 5.1 sesuai luaran yg ditargetkan

& lamanya penelitian yg akan dilakukan.



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 dgn mengutamakan

hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yg telah

dilaksanakan & hasil yang sudah dicapai serta bagaimana kaitannya dgn proposal

yang diajukan. Tuliskan juga peta jalan penelitian secara utuh. Untuk penelitian

konsorsium, perlu dijelaskan roadmap bersama yg akan dikembangkan & peranan

dari masing-masing institusi dlm mencapai roadmap tersebut dilengkapi dgn peta

jalan (Roadmap).

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperinci dan diuraikan sesuai dgn keperluan. Metode

penelitian dilengkapi dgn bagan penelitian yg dibuat secara utuh dgn penahapan yg

jelas, lokasi pelaksanaan penelitian, teknik-teknik pengumpulan data yg tidak umum

perlu dijelaskan, demikian pula analisis yang dilakukan, luaran per tahun, &

indikator capaian yang terukur. Juga diuraikan dlm penelitian: pembagian tugas dlm

penelitian di masing-masing anggota & insitutsi berdasarkan keunggulan yg sudah

pernah dicapai dalam bidang kajian yg sedang dikerjakan.



BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

Anggaran penelitian mengacu pada PMK tentang SBK Sub Keluaran Penelitian yg

berlaku. Besarnya anggaran yg diusulkan tergantung pada kategori penelitian (lihat Tabel 2.6)

& bidang fokus penelitian yg diusulkan. Sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.9, rincian

biaya dlm proposal harus memuat SBK penelitian (biaya ini sudah termasuk biaya pencapaian

luaran wajib) & biaya luaran tambahan yg akan dicapai. Dicantumkan juga dana kontribusi dari

mitra.

4.2 Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat multi tahun (sesuai dengan kegiatan) dlm bentuk diagram

batang (bar chart) sesuai dgn format pada Lampiran E.

REFERENSI

Referensi disusun berdasarkan sistem nama & tahun (bukan sistem nomor), dgn urutan abjad

nama pengarang, tahun, judul tulisan, & sumber. Hanya pustaka yg disitasi pada usulan

penelitian yg dicantumkan dalam Referensi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata ketua dan anggota tim pengusul (Lampiran G)

Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas (Lampiran D)

Lampiran 3. Surat pernyataan ketua peneliti (Lampiran H)

Lampiran4. Surat pernyataan kesanggupan kerjasama antar institusi, harus ditandatangi

seluruh tim (Lampiran G)




