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KATA PENGANTAR
Seperti arsitektur yang akan membangun taman rumah
tinggal tentu diawali dengan membuat desain taman sebagai
tolok ukur pelaksanaan pengerjaan taman, peneliti yang
akan melakukan penelitian perlu menyusun rancangan
penelitian
sebagai
pegangan
dan
pengarah
dalam
melaksanakan
penelitian,
sehingga
penelitian
dapat
dilakukan dengan baik dan tentunya sukses. Terlebih-lebih
penelitian kompetitif. Rancangan ini dikenal dengan
Proposal Penelitian. Seorang peneliti yang tidak mengetahui
dengan baik proses pe-nyusunan proposal penelitian ibarat
seorang asitektur yang tidak menguasai cara membuat
desain dan membangun taman yang tentunya akan sulit
menghasilkan taman yang indah dan berfungsi, akibatnya
peneliti pasti akan kesulitan melaksanaan penelitian dengan
sebaik-baiknya. Penelitian yang dilakukan dengan benar
tentu akan menghasilkan ilmu baru atau memperkuat
keilmuan yang sudah ada.
Penelitian yang bersifat kompetitif bagi para dosen
sangat penting dilakukan dalam rangka men9.06"gamalkan
Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan
keilmuan. Dari penelitian tersebut, diharapkan perolehan
temuan- temuan (ilmu) baru dalam upaya memperbaiki
tatanan kehidupan masyarakat. Disisi lain banyaknya
penelitian yang dilakukan oleh para dosen, dapat
meningkatkan publikasi ilmiah yang berkualitas pada
tingkat nasional dan internasional.
Penyusunan buku yang berjudul Kunci Sukses
Membuat Proposal Penelitian Kompetitif ini diharapkan dapat
menambah semangat peneliti dan sekaligus mening- katkan
jumlah proposal penelitian kompetitif yang berhasil
mendapatkan pendanaan dari lembaga penyandang dana,
dan sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan
penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi atau Universitas
(terutama Universitas Mataram).
iii

Akhirnya buku ini telah selesai disusun, dan kami
berharap buku sederhana ini dapat memenuhi fungsinya
sebagai penyemangat sekaligus acuan dalam pempersiapkan
sebuah proposoal penelitian kompetitif yang memenuhi
syarat untuk dapat didanai. Seibarat gading tidak ada yang
tidak retak, maka kami dengan lapang hati menerima kritik
dan saran perbaikan kehadiran buku yang sangat sederhana
ini. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
membantu penyiapan dan penerbitan buku ini.
Mataram, Mei 2019
Penulis
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PENDAHULUAN
Dosen yang memiliki tugas pokok dan fungsi-nya pada
suatu lembaga pendidikan tinggi berupa Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian), mensyaratkan kemampuan menulis proposal penelitian kompetitif secara efektif dan benar merupakan hal sangat
mendasar yang seharusnya dimiliki. Penelitian, diartikan
sebagai suatu proses sistematis dalam pengumpulan data,
analisis, dan interpretasi hasil analisis untuk menjawab
pertanyaan penelitian atau menyelesaikan suatu masalah.
Oleh karena itu, rencana pelaksanaan penelitian perlu
dipersiapkan atau didokumentasikan dengan baik dan
benar.
Dari sudut pandang Tri Dharma Perguruan Tinggi,
penelitian tentunya bertujuan untuk memenuhi keingintahuan, menerapkan ide/teori, menuju ujung tombak
bidang ilmu, dan menjaga untuk selalu berpikir dan
bertindak. Tujuan melaksanakan penelitian, belakangan ini
didasarkan pada beberapa hal yang ingin dicapai sebagai
seorang dosen. Adapun beragam tujuan melaksanakan
penelitian bagi dosen adalah, bukti cinta kepada ilmu dan
profesi, mempertahankan dan menambah rekam jejak
(track record), memenuhi beban kerja dosen, memenuhi
per-syaratan kepangkatan, kesukaan (hobby), dan juga
dalam rangka revenue generating (income), hingga demi
mahasiswa yang dibimbing, maupun tujuan lain-lainnya.
Proposal penelitian kompetitif pada hakekatnya adalah
sebuah dokumen penawaran formal sekaligus berisi permintaan dukungan pendanaan terhadap sebuah proyek
penelitian yang diyakini layak. Proposal penelitian tersebut
sebagai dokumen dari seorang peneliti atau kelompok
peneliti yang digunakan dalam rangka menyakinkan pihak
penyandang dana atau sponsor tentang hal-hal seperti
mengapa dukungan dana diperlukan dan bagaimana dana
tersebut akan digunakan sekaligus dikelola, serta apa saja
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luaran yang dihasilkan dari sejumlah dana yang diperlukan
tersebut. Atas dasar itu, maka, proposal yang baik harus
dipersiapkan agar dapat menginformasikan kepada tim
reviewer (penilai atau pemegang keputusan atas dana)
perihal rencana peneliti secara efektif dan terorganisir dan
dapat pula meyakinkan bahwa rencana penelitian tersebut
dapat dipercaya dan layak dibiayai.
Seperti yang telah diketahui, bahwa penelitian merupakan suatu rangkaian proses yang komprehensif dari
satu tahapan ke/dengan tahapan lainnya. Kegiatan penelitian akan dimulai dari serangkaian ide yang dituangkan
dalam proposal penelitian, dan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan penelitian untuk kepentingan teknis
dalam pelaksanaan kegiatannya. Proposal penelitian dipersiapkan untuk kepentingan mengutarakan ide dan rancangan penelitian yang mengutarakan dan menjelaskan
serangkaian rencana yang akan dilakukan dalam proses
penelitiannya.
Terkait dengan buku ini, Kunci Sukses Membuat
Proposal Penelitian Kompetitif, maka yang dimaksud
dengan Proposal Penelitian Kompetitif, adalah suatu pernyataan (atau sebuah dokumen) tertulis mengenai rencana
penelitian secara keseluruhan yang meliputi beberapa hal
seperti, 1) Perumusan masalah beserta latar belakangnya,
2) Perumusan tujuan penelitian, 3) Perumusan metodologi
strategi pelaksanaannya, 4) Penentuan jadwal, dan 5)
Penentuan anggaran biaya, yang diajukan kepada pemilik
atau penyandang dana untuk mempersoleh pendanaan
pelaksanaan penelitiannya. Sedangkan tujuan proposal
penelitian yang dipersiapkan adalah, 1) Merupakan sebuah
perangkat perencanaan, yang memperlihatkan bahwa
seseorang atau kelompok (peneliti) memiliki suatu proyek
penelitian yang bermanfaat dan bahwa yang bersangkutan
memiliki kompetensi dan rencana kerja yang baik untuk
menyelesaikannya; 2) Berfungsi untuk meyakinkan orang
lain, apakah peneliti lain, lembaga penyandang dana, dan
lembaga pendidikan bahwa penelitian yang diusulkan layak
didukung; 3) Memperlihatkan kepakaran dan kompetensi
peneliti dalam suatu bidang studi tertentu; dan terakhir 4)
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Merupakan kontrak di antara berbagai pribadi dan kelompok orang (peneliti) yang terlibat di dalamnya.
Materi dalam buku ini merupakan uraian dari
berbagai aspek penting dalam mempersiapkan proposoal
penelitian kompetitif. Sebagian besar materi buku ini
dikaitkan dengan pengalaman masing-masing penulis dan
tentu juga di-perkaya dengan berbagai referensi-referensi
relefan, yang kemudian dicantumkan dalam Daftar
Pustaka. Diawali dengan materi Memilih Topik dan Jenis
Skema Penelitian, yang menjelaskan langkah pertama yang
harus dilakukan oleh seorang peneliti ketika akan mulai
untuk membuat proposal penelitian kompetitif dalam hal
mencari, meng-identifikasi, dan memilih topik penelitian.
Materi berikutnya adalah terkait dengan Beberapa Aspek
Penting Perlu Menjadi Perhatian, yang menjelaskan aspek
penting dalam mem-persiapkan proposal penelitian kompetitif dan kelemahan-kelemahan umum dalam menulis
proposal penelitian kom-petitif yang menjadikan alasan
penolakan suatu proposal penelitian kompetitif mendapat
dukungan pendanaan. Selanjutnya adalah materi terkait
dengan Komponen Proposal Penelitian Kompetitif, berisikan
uraian ringkas komponen atau bagian proposal penelitian
pada umumnya yang dapat digunakan dalam mempersiapkan proposal penelitian. Road Map atau Peta Jalan
Penelitian, merupakan bagian selanjutnya yang diuraikan
dalam buku ini yang memaparkan esensi sebuah peta jalan
penelitian diperlukan dan dipaparkan dalam suatu dokumen proposal penelitian kompetitif, dan bagaimana
mempersiapkannya.
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MEMILIH TOPIK DAN JENIS SKEMA
PENELITIAN
Memilih Topik
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang (kelompok) peneliti ketika akan memulai untuk
membuat proposal penelitian kompetitif adalah mencari,
mengidentifikasi, dan memilih topik penelitian. Topik merupakan permasalahan utama yang akan diangkat dari
tema tertentu sehingga penelitian tersebut sangat diperlukan dan mendesak untuk dilakukan. Untuk itu, kecenderungan isu terkini terkait topik merupakan faktor
yang harus mendapat perhatian. Esensi penelitian akan
semakin terlihat jelas jika topik yang dipilih merupakan
masalah baru yang berkembang di/pada masyarakat.
Sehingga topik tersebut harus dapat memberikan alternatif
terbaru untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi
masyarakat, memiliki dampak masa depan yang penting,
sesuai dengan persoalan lokal, nasional, atau global,
sehingga sangat dibutuhkan dan mendesak untuk segera
dilaksanakan.
Topik yang dipilih harus dapat menggambarkan
makna penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan
sumbangan yang nyata baik untuk suatu kemajuan ilmu
pengetahuan maupun untuk memecahkan persoalan baik
jangka pendek ataupun jangka panjang. Kasus yang sering
terjadi, topik penelitian diangkat dari keahlian peneliti yang
dikaitkan dengan permasalahan sekitar. Peneliti harus
mampu membuat seorang atau tim reviewer atau pemberi
dana mendapat kesan bahwa tema riset yang dipilih sangat
diperlukan dan bukan keinginan semata-mata peneliti.
Unsur kebaruan (novelty) merupakan faktor yang
sangat penting dan harus menjadi pertimbangan utama
dalam memilih topik riset. Topik yang dipilih harus dapat
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mencerminkan adanya inovasi baru yang menjadi pembeda (discriminator) dengan pemecahan masalah yang ada
sebelumnya. Yahya (2006) menyatakan bahwa kebaruan
akan menjadi indikator kontribusi penelitian yang akan
dilakukan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Selain itu, unsur kebaruan ini akan menjadi argumen pengusul (peneliti) bahwa proposal yang di-usulkannya
itu tidak merupakan pengulangan dari riset-riset sebelumnya atau terdahulu.
Untuk membuat atau memperkuat rekam jejak
(track record), peneliti sangat diharapkan memilih topik
yang masih relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan saat menyelesaikan sekolah magister ataupun
doktor. Rekam jejak peneliti ini sangat penting untuk
melihat peta jalan (road map) penelitian yang akan atau
telah dibangun oleh peneliti. Adanya rekam jejak yang kuat
dan peta jalan riset yang terarah akan sangat bermanfaat
bagi peneliti untuk memenangkan per-saingan. Materi
terkait bagaimana membuat peta jalan penelitian akan
disajikan pada bab berikutnya.
Untuk mendapatkan topik penelitian, informasi
terkini terkait permasalahan utama yang akan diteliti dapat
diperoleh melalui pengamatan terhadap kondisi sekitar
maupun dengan mendengar atau membaca permasalahan
yang dihadapi masyarakat. Hairston et al. (1999) menjelaskan bahwa untuk mendapatkan topik, seseorang harus
melakukan diskusi, mengetahui ke-kuatan (potensi) sendiri,
mendengar isu terkini, mencari referensi di perpustakaan
maupun secara on line. Lebih lanjut dijelaskan bahwa topik
dapat diperoleh dengan menyoroti permasalahan tunggal
yang dilanjutkan dengan membuat diagram pohon, dan
membuat peta ide.
Indikasi utama ada tidaknya masalah adalah
adanya pemisah (gap) antara kenyataan yang ada di
masyarakat dengan kondisi yang mereka harapkan. Permasalahan tersebut selanjutnya dianalisis berdasar-kan
latar belakang keilmuan yang dimiliki oleh peneliti,
melakukan iventarisasi alternatif pemecahan masalah
untuk selanjutnya memilih alternatif pemecahan masalah
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terbaik yang akan ditawarkan. Prinsip utama yang harus
dipegang seorang peneliti adalah menghidari plagiarisme
dan pengulangan ide diri sendiri maupun orang lain. Untuk
memudahkan peneliti melakukan siar atau publikasi hasil
penelitian di jurnal internasional, maka permasalahanpermasalahan tersebut harus terpecahkan dengan menggunakan metode-metode spesifik yang diupayakan berstandar nasional ataupun internasional.
Setelah peneliti menentukan topik penelitian yang
akan diteliti, peneliti harus melakukan evaluasi diri secara
mendalam terhadap adanya kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki serta tersedia tidaknya peluang maupun adanya
ancaman yang dapat melemahkan peluang memenangkan
persaingan pengajuan proposal kompetitif. Hanya peneliti
sendiri yang dapat mengetahui secara seksama adanya
kekuatan-kekuatan yang dimiliki yang dapat menjadi modal
untuk memenangkan per-saingan. Sebaliknya, peneliti juga
harus mengakui se-cara jujur terhadap diri sendiri adanya
kelemahan-kelemahan yang dapat menjadi hambatan
untuk keberhasilan usulan proposal penelitian yang diajukan. Kombinasi kekuatan diri yang dimiliki peneliti
dengan ada tidaknya peluang harus mampu dioptimalkan
untuk mengurangi dampak kelemahan maupun adanya
anca-man pesaing potensial. Untuk itu, data profil peneliti
yang ada di simlitabmas seperti identitas, ID SINTA, daftar
pengalaman penelitian, daftar pengalaman pengabdian
pada masyarakat, HKI, artikel pada jurnal dan/atau pada
prosiding, serta buku-buku harus telah selesai diisi
(dipersiapkan) secara lengkap oleh pengusul. Menjadi
sangat penting pula mempersiapkan ID Google Scholar
maupun ID Scopus.
Identitas yang harus selesai diisi tersebut tentu
menyangkut institusi peneliti, jenjang pendidikan, jabatan
akademik, alamat, tempat/tanggal lahir, dan lain-lain.
Sedangkan data SINTA peneliti yang harus diisi adalah ID
SINTA, skor, ID Scopus, H-indek, sitasi dan lain-lain. Daftar
penelitian dan pengabdian pada masyarakat akan terisi
berdasarkan riwayat penelitian maupun pengabdian yang
telah dilakukan oleh peneliti.
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Pengisian yang selanjutnya sangat penting adalah
artikel jurnal yang telah dihasilkan oleh peneliti. Peneliti
harus memasukkan semua artikel yang pernah dipublikasikan beserta nama jurnal tempat publikasi, tahun,
volume, ISSN dan URL. URL (Uniform Resources Locator)
merupakan rangkaian karakter (huruf, angka, maupun
simbol) yang disusun menurut suatu format standar
tertentu, seperti,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30539046. Reviwer
akan mengecek URL tersebut untuk men-dapatkan artikel
yang telah dipublikasikan oleh peneliti. Kegagalan peneliti
menulis URL artikelnya akan ber-dampak pada kegagalan
reviewer mengakses artikel yang dimiliki oleh peneliti,
sehingga reviwer tidak dapat memberikan penilaian. HKI
yang harus diisi menyangkut judul, jenis, nomor
pendaftaran, dan status. Artikel seminar (prosiding) berisi
publikasi-publikasi peneliti di prosiding. Sedangkan buku
yang pernah dihasilkan oleh peneliti harus diisi judul,
tahun terbit, ISBN, dan nama penerbit. Semua data-data ini
memiliki porsi 40% dalam penilaian proposal penelitian
kompetitif nasional. Jika pengusul tidak mengisi data-data
di atas, maka proposal yang diusulkan tidak akan lolos ke
tahap penilaian substansi.
Setelah menemukan topik, peneliti harus mengekstrak topik tersebut menjadi judul proposal. Judul harus
ditulis ringkas, padat, jelas, dan harus dapat mewakili
semua substansi penelitian. Karena menjadi bagian paling
dahulu dibaca oleh reviewer, maka judul harus dikemas
menarik sehingga dapat memikat orang lain terutama
reviewer untuk membaca lebih lanjut ke proposal utuh.
Saah (2013) menyatakan bahwa judul adalah mata dari
disertasi, artikel penelitian, maupun tesis. Lebih lanjut
Saah dan Osey (2010) menjelaskan bahwa judul sangat
menentukan status kualitas penelitian sehingga harus
tajam dan jelas maksudnya. Judul juga menjadi mata
reviewer untuk mengetahui baik tidaknya penelitian yang
akan dilakukan serta menjadi tolak ukur bagi reviewer
untuk menilai kesesuaian tujuan maupun metode
penelitian.
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Untuk memudahkan pemahaman, maka judul harus
dibuat dari kata seminimal mungkin namun tetap
informatif, dapat menggambarkan isi penelitian secara
utuh, jelas menarik, spesifik dan tidak ada tafsir lain, tidak
bombastis, tidak berbau iklan ajakan. Jatmiko dkk. (2015)
menjelaskan bahwa judul dibuat lebih ringkas, sederhana,
dan mudah dimengerti oleh orang lain yang membacanya.
Semakin panjang sebuah judul proposal semakin susah
dipahami dan akan mengurangi daya tarik orang lain untuk
membacanya. Namun sebaliknya, judul yang terlalu singkat
akan sulit mengakomodir semua isi proposal secara utuh
sehingga akan me-nyulitkan pembaca memahami tujuan
akan dilakukan-nya penelitian secara utuh.
Penetapan judul proposal akan diikuti dengan
pembuatan ringkasan rencana penelitian, pendahuluan,
tinjauan pustaka, materi dan metode, daftar pustaka, serta
penyusunan rencana anggaran biaya. Selain itu juga
dilampirkan beberapa data dan informasi sesuai dengan
skema penelitian. Untuk itu, pengusul harus memahami
panduan yang tersedia secara utuh baik menyangkut
bagian-bagian di atas serta isi masing-masing bagian
tersebut. Aturan penyusunan proposal terkini melakukan
pembatasan terhadap jumlah kata yang digunakan oleh
peneliti pada bagian-bagian di atas.
Memilih Skema Penelitian
Sesuai dengan tujuan pelaksanaan penelitian di
Perguruan Tinggi yaitu meningkatkan partisipasi dan daya
saing dosen, mewujudkan potensi dan keunggulan
Perguruan Tinggi, meningkatkan kapasitas pengelolaan
penelitian, serta memfungsikan potensi perguruan tinggi
dalam menopang daya saing bangsa, maka penelitian kompetitif nasional dikelompokkan menjadi 6 (enam) jenis
skema yaitu Penelitian Dosen Pemula (PDP), Penelitian
Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT), Penelitian Dasar
(PD), Penelitian Terapan (PT), Penelitian Pengembangan
(PP), dan Penelitian Pasca Sarjana (PPS). Untuk Katagori
Pene-litian Desentralisasi terdiri dari Skema Penelitian
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Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT), Skema
Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT),
dan Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan
Tinggi (PPUPT). Selain itu, bagi beberapa perguruan tinggi
tersedia katagori penelitian penugasan yang terdiri dari
skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRUPT) dan Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS).
Skema PDP diperuntukkan bagi dosen muda (belum
memiliki jabatan fungsional atau maksimal asisten ahli)
sebagai media atau ajang untuk mem-bangun track record
penelitian. Untuk itu, dosen di-perkenankan mendapatkan
skema ini maksimal 2 kali agar dapat meningkat ke skema
lainnya. Skema PKPT merupakan skema penelitian yang
diperuntukkan bagi dosen muda (S2 maksimum lektor
kepala) untuk be-kerjasama dengan dosen dari PT lain yang
memiliki klaster lebih tinggi sebagai mitra.
Skema PD, PT, dan PP diperuntukkan bagi dosen
berpendidikan S2 minimal lektor atau S3 minimal asisten
ahli. Perbedaan ketiga skema ini adalah pada persyaratan
tambahan berupa rekam jejak publikasi, minimal dua
artikel di jurnal nasional terakreditasi dan/atau di jurnal
database terindeks bereputasi sebagai penulis utama bagi
skema PD. Untuk skema PT, pada persyaratan tambahan
diperkenankan bagi peneliti yang telah memiliki kekayaan
intelektual dengan status terdaftar minimal satu buah serta
adanya mitra. Sedangkan skema PP, ketua pengusul harus
memiliki minimal lima artikel sebagai penulis utama di
jurnal database terindeks bereputasi atau memiliki
minimal satu ke-kayaan intelektual dan mitra investor yang
siap memberikan dana tunai minimal 10% dari dana yang
diajukan.
Persyaratan di atas berlaku juga untuk skema
desentralisasi (PDUPT, PTUPT, dan PPUPT). Bedanya hanya
topik proposal skema desentralisasi harus sesuai dengan
tema-tema yang menjadi unggulan perguruan tinggi
setempat yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk
Penelitian (RIP) perguruan tinggi (termasuk keunggulan
yang berasal dari masing-masing kelompok-kelompok
peneliti bidang ilmu). Tujuan yang diharapan dari skema ini
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adalah perguruan tinggi diharapkan memiliki riset-riset
unggulan yang sesuai dengan potensi daerah. Munculnya
riset-riset unggulan ini diharapkan dapat melahirkan
pusat-pusat unggulan institusi (PUI) atau excellence center
yang unik di berbagai perguruan tinggi.
Skema KRU-PT diperuntukkan bagi beberapa
perguruan tinggi yang telah membentuk konsorsium untuk
secara bersama-sama melakukan riset tertentu. Adanya
kolaborasi para ahli dan pakar dari berbagai perguruan
tinggi ini diharapkan akan mempercepat penyelesaian
masalah yang dikaji. Untuk KKS ditujukan kepada beberapa perguruan tinggi tertentu yang telah memiliki
keunggulan yang spesifik. Melalui skim ini, pemerintah
memberikan tugas secara top-down agar perguruan tinggi
tersebut membantu pemerintah untuk menyelesaikan
permasalahan strategis yang ditugaskan tersebut. Untuk
memperoleh skim ini, maka perguruan tinggi yang ditunjuk
memiliki keunggulan untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah nasional tersebut.
Secara umum, persyaratan pengusul untuk skemaskema di atas di antaranya adalah ketua peneliti adalah
dosen yang memiliki NIDN atau NIDK dari Kemenristekdikti, sedangkan anggota diperbolehkan dari bukan
dosen. Dosen diperbolehkan mengajukan mak-simal dua
usulan yaitu satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota
atau dua-duanya sebagai anggota. Bagi dosen yang
memiliki h-index ≥2 untuk bidang sosial-humaniora atau ≥3
untuk bidang sain-teknologi dari pengindeks internasional
bereputasi dapat mengajukan usulan penelitian sampai
dengan empat usulan penelitian (dua sebagai ketua dan
dua sebagai anggota atau satu sebagai ketua dan tiga
sebagai anggota atau empat sebagai anggota). Dosen diperbolehkan meng-ajukan ≥ 5 proposal, baik sebagai ketua
maupun anggota, khusus untuk skema Penelitian
Pascasarjana.
Klaster perguruan tinggi pengusul di bidang penelitian akan menentukan jenis skema yang dapat diakses
oleh pengusul. Untuk Klaster Perguruan Tinggi Mandiri dan
Utama dapat mengakses semua skema kecuali Skema PDP
10

dan Skema PKPT. Demikian pula dengan perguruan tinggi
yang termasuk klaster Madya dapat mengakses semua
skim kecuali PDP. Sedangkan Klaster Binaan hanya tidak
dapat mengakses Katagori Penelitian Desentralsiasi dan
Skema KRU-PT.
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BEBERAPA ASPEK PENTING PERLU
MENJADI PERHATIAN
Pada umumnya, ada dua hal pokok yang mendasari
proposal dan rancangan penelitian, yaitu (1) masalah yang
akan diteliti, dan (2) metodologi penelitian. Kedua hal tersebut merupakan hal-hal penting yang digunakan untuk
mengevaluasi kelayakan suatu proposal penelitian. Sementara itu secara struktur, proposal dan rancangan penelitian
dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: (1) pendahuluan,
(2) metode, dan (3) target capaian.
Aspek Penting Dalam Mempersiapkan Proposal
Penelitian Kompetitif
Mempersiapkan atau menulis proposal penelitian
kompetitif merupakan bagian tersulit dalam komponen
rencana pelaksanaan penelitian. Kunci sukses mempersiapkan pro-posal penelitian kompetitif yang baik haruslah memperhatikan beberapa hal penting yang mempengaruhi kualitas suatu proposal penelitian dipersiapkan.
Beberapa hal men-dasar yang penting untuk diperhatikan
dalam mem-persiapkan proposal penelitian kompetitif
tersebut adalah sebagai berikut,
1. Pelajari terlebih dahulu pedoman atau tata cara atau
petunjuk penulisan proposal penelitian yang diterbitkan
lembaga sponsor atau penyandang dana secara cermat.
Pahami isinya dengan baik dan benar, kemudian ikuti
semua instruksi secara tepat seperti yang dikehendaki.
Hindari berinprovisasi atas kehendak sendiri. Jangan
menganggap petunjuk tersebut keliru atau salah (kecuali
ada informasi kemudian atau komunikasi)
2. Jika memungkinkan, akan sangat baik untuk membaca
dan mengkaji contoh proposal penelitian yang telah dipersiapkan dan telah memenangkan kompetisi dari
12

3.

4.

5.

6.

kolega, tentu skim penelitian yang sama dengan rencana
yang akan dibuat.
Penuhi format penulisan yang ditetapkan, lengkapi
semua informasi atau data yang dipersyaratkan secara
akurat. Jangan mengurangi ataupun menambahkan
lampiran apa pun jika hal tersebut tidak secara eksplisit
dikehendaki oleh pihak lembaga sponsor atau penyandang dana.
Pertimbangkan perspektif tim penilai (reviewer) yang
akan menilai kemudian menseleksi proposal penelitian
yang diajukan. Harus selalu dipahami bahwa tidak
jarang tim reviewer yang menilai sebuah proposal
penelitiant bukanlah orang yang sangat familiar dengan
bidang kajian spesifik peneliti pengusul. Bahkan kesibukan para reviewer perlu menjadi pertimbangan. Oleh
karena itu sangat penting untuk mempersiapkan proposal dengan Bahasa yang ringkas tetapi tegas dan jelas.
Hindari penggunaan kalimat yang panjang, istilah atau
jargon yang susah dipahami. Dengan kata lain,
persiapkan proposal penelitian agar tim reviewer mudah
menangkap pesan utama dalam setiap paragrap.
Gunakan alur pemaparan paragraph demi paragraph
yang runut dan terorganisir. Sajikan ide demi ide sebaik
mungkin dan paparkan state of the art terkait kajian
terdahulu atau yang telah ada dengan jelas dan tegas.
Jika ada terkait dengan paten, lakukan penelusuran
paten, dan kemudian sampaikan prior art-nya dan
tegaskan perbedaan serta keunggulan konsep penelitian
yang usulkan. Dengan demikian tim reviewer akan
mudah memahami kebaruan (novelty) yang diusulkan.
Baca kembali dan revisi. Revisi merupakan hal yang
sangat penting. Seorang peneliti yang baik tentu harus
sangat sadar bahwa proposal penelitian kompetitif yang
dibuat dengan asal sudah atau sekali jadi tidak mungkin
memenangkan atau memperoleh dana penelitian kompetitif. Oleh karena itu, sediakan waktu yang cukup agar
tim peneliti dapat melakukan telaah dan merevisi untuk
menyempurnakan proposal.
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Kelemahan Umum dalam Menulis Proposal Penelitian
Kompetitif
Pengalaman penulis dan beberapa hal yang dapat
dihimpun penulis dari para penilai (reviewer) proposal penelitian kompetitif bahwasannya terdapat beberapa hal
yang membuat proposal penelitian kompetitif yang telah
dipersiapkan gagal mendapat pendanaan dari lembaga
penyandang dana. Berikut alasan-alasan penolakan suatu
proposal penelitian kompetitif,
1. Perumusan masalah lemah, tidak tajam, kurang
mengarah, dan tujuan tidak jelas
2. State of the art tidak terungkap,
3. Road map (Peta jalan) penelitian tidak tergambar
dengan jelas,
4. Benang merah antara judul, masalah, tujuan tidak
tampak, atau perumusan masalah lemah, kurang
mengarah, tujuan tidak jelas,
5. Metode penelitian tidak rinci dan tidak dikaitkan
dengan tata waktu serta biaya yang diusulkan, atau
metode kurang tepat dan kurang terperinci, serta
tahapan melaksanakan penelitian tidak jelas,
6. Kemutakhiran dan sumber primer pustaka acuan tidak
merupakan sumber pustaka yang dominan digunakan,
umumnya bukan artikel jurnal, dan penyusunan daftar
pustaka kurang baik.
7. Belum ada hasil kerja awal (inisiasi), khusus dan
biasanya untuk penelitian berbiaya besar dan
multitahun,
8. Rekam jejak (Track Record) yang dilihat di biodata (CV)
peneliti kurang memadai terutama luaran (terutama
publikasi, dan untuk beberapa skim memerlukan HKI)
yg relevan,
9. Tidak mematuhi panduan/pedoman cara penyusunan
proposal (biasanya komponen gaji/upah, eligibilitas
peneliti, format),
10. Terlalu banyak salah cetak/ketik,
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11. Kontribusi hasil penelitian tidak jelas atau kurang
spesifik,
12. Usulan anggaran biaya tidak terperinci atau dinilai
terlalu tinggi,
13. Format (sistimatika) proposal salah,
14. Topik sudah banyak diteliti,
15. Kompetensi peneliti (dan juga anggota peneliti) dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat tidak memenuhi persyaratan untuk skema, dan kualifikasi tim
peneliti kurang.
16. Tidak ada unsur kebaruan/novelty),
17. Usulan telah diajukan oleh karena itu perhatikan batas
waktu uppload jika melalui sistim web.
Atas dasar hal-hal tersebut yang diuraikan di atas,
maka penulis menyarankan kepada peneliti (calon peneliti)
dalam mempersiapkan pembuatan proposal penelitian kompetitif hendaknya membaca dan pelajari secara cermat
Panduan Pelaksanaan Penelitian yang dipersiapkan penyandang dana dan fokus pada persyaratan tim peneliti
pengusul, tujuan dan luaran, jangka waktu, batas dana
(anggaran), borang kriteria penilaian, dan kelengkapan
penunjang.
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KOMPONEN PROPOSAL PENELITIAN
KOMPETITIF
Setiap lembaga atau instansi penyandang dana
(sponsor) selalu menerbitkan panduan (pedoman) yang
berisi informasi penting tentang tata cara dan aturan yang
berlaku untuk mendapatkan dana penelitian kompetitif
yang dikelolanya. Memang, sering kali terdapat perbedaan
antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, namun
secara garis besar proposal penelitian kompetitif tersusun
atas komponen pembentuk atau bagian yang relatif sama.
Berikut uraian ringkas komponen atau bagian proposal
penelitian umumnya yang dapat digunakan dalam mempersiapkan proposal penelitian.
1. Halaman Judul - Judul merupakan bagian yang sangat
penting. Peneliti yang baik senantiasa berusaha memberikan kesan pertama yang impresif dengan menggunakan judul yang tepat. Judul ringkas (sebaiknya
terdiri atas 5-14 kata), tetapi dapat menggambarkan
secara utuh dan tepat ide besar dari proyek penelitian
yang akan dilakukan, spesifik, tidak bias (informatif).
Judul hendaknya mengandung kata-kata kunci dari
masalah yang akan diteliti. Judul tentu harus menarik,
tetapi jangan terlalu ambisius atau bombastis, sehingga
sangat menarik perhatian, apalagi ternyata tidak
didukung oleh isi proposal.
2. Halaman Pengesahan - Bagian ini berfungsi untuk kepentingan verifikasi administratif dan sekaligus pula
sebagai salah satu langkah dalam upaya penerapan
kendali mutu penyelenggaraan riset (terutama di
universitas/perguruan tinggi).
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3. Abstrak atau Ringkasan - Merupakan bagian terpenting
dalam proposal penelitian kompetitif sehingga harus
dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Kesalahan yang
lazim dilakukan terutama oleh sebagian peneliti pemula
adalah melakukan copy and paste beberapa paragrap
dari dokumen proposal penelitian yang dipersiapkan
untuk menjadi sebuah abstrak.
Abstrak yang baik harus dapat menyajikan setiap bagian
proposal secara lugas termasuk tujuan, metode dan
rancangan eksperimen, dan keutamaan riset.
Secara individu abstrak harus dapat berfungsi sebagai
router atau petunjuk yang menuntun tim reviewer untuk
dapat menangkap isi proposal secara komprehensif.
Bahkan bila reviewer memiliki kesibukan yang tinggi,
maka reviewer tidak jarang hanya menilai suatu proposal
penelitian hanya dengan membaca abstrak dan ditambah
dengan track record peneliti (termasuk anggota). Oleh
karena itu abstrak dikerjakan dengan saksama dan
dilakukan paling akhir setelah semua bagian proposal
penelitian selesai dikerjakan. Sertakan kata kunci yang
spesifik yang dapat menuntun pembaca pada aspek
penting penelitian. Pada dasarnya kata-kata dalam judul
sudah merupakan kata kunci, oleh karena itu siapkan
kata kunci selain dari kata-kata yang telah ada pada
judul tersebut. Abstrak sebaiknya tidak lebih dari 500
kata
4. Tujuan Penelitian - Tujuan penelitian harus diformulasikan dengan tegas agar reviewer memahami kebenaran
penelitian yang diusulkan. Tujuan harus spesifik,
realistik, dan memiliki luaran (out-come) yang terukur.
Jika pendanaan yang diusulkan bersifat multi tahun,
maka sebaiknya jabarkan tujuan riset secara spesifik
untuk masing-masing tahun penyelenggaraan penelitian.
Tujuan penelitian merupakan rumusan baru dari
Masalah Penelitian, yang mengungkapkan hal mendasar
dalam proses pencarian jawaban terhadap masalah
penelitian, yang dirumuskan dalam format deklaratif.
Tujuan, adalah sebuah pernyataan umum tentang apa
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yang hendak dicapai melalui penelitian tersebut. Sedangkan Sasaran, merupakan pernyataan yang lebih spesifik
dan bersifat operasional, yang diturunkan dari Tujuan
Penelitian, sehingga Sasaran dapat lebih dari satu.
5. Latar Belakang dan Pentingnya Penelitian. Bagian ini
harus menggambarkan secara tegas alasan pentingnya
penelitian dilaksanakan. Uraikan secara kritis informasi
relevan yang diperoleh dari publikasi atau literatur
mutakhir (terkini). Sebaiknya, sebutkan kontribusi yang
telah dicapai sebelumnya yang berkait langsung dengan
permasalahan yang dikaji dan keterkaitannya dengan
status ilmu pengetahuan terkini. Uraikan dengan wajar
dan tekankan pentingnya proposal yang dipersiapkan
untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ungkapkan sumbangan asli dan unsur kebaruan yang ada
secara tegas pula.
Latar belakang masalah, gambaran situasi permasalahan yang dihadapi terkait dengan perkembangan
ilmu atau dampak permasalahan terhadap kehidupan
masyarakat. Pernyataan masalah penelitian harus
spesifik, menjelaskan inti permasalahan yang akan
ditangani dalam penelitian tsb.
Terkait dengan latar belakang (dan juga tinjauan
pustaka) salah satu faktor penting dalam penilaian
proposal penelitian kompetitif adalah faktor kebaruan
dan keunikan. Secara umum, state of the art, yang baik
mengandung empat hal penting, yaitu 1) Peneliti sangat
memahami perkembangan terkini tentang topik yang
diteliti tidak hanya dalam lingkup nasional namun juga
akan sangat baik jika internasional. 2) Peneliti mampu
menentukan celah (dapat dikatakan kekurangan yang
masih ada) dimana ia dapat memberikan kontribusi. 3)
Peneliti mampu menunjukkan hal baru (novelty) yang
akan disumbangkan dari rencana penelitian yang akan
diajukan. Melalui bukti kebaruan dengan cara membandingkan penelitian yang telah dilakukan termasuk di
dalamnya metode metode pendekatan yang digunakan
serta hasil yang diperoleh. Dengan pembuktian ini akan
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jelas terlihat bahwa penelitian yang dilakukan menggambarkan kebaruan. 4) Proposal penelitian kompetitif
yang dipersiapkan terhindar jauh dari duplikasi dan
replikasi yang dapat digolongkan ke dalam plagiarism.
Bilamana terdapat kemiripan dengan penelitian terdahulu, maka argumentasi yang memadai perlu
disampaikan, sehingga kebaruan yang diklaim dapat
dipertanggung-jawabkan. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa proposal penelitian kompetitif yang
diajukan bukan merupakan duplikasi atau jiplakan dari
penelitian terdahulu. Untuk mencapai kondisi state of
the art yang terbaik, maka peneliti perlu banyak
membaca jurnal.
6. Tinjauan Pustaka dan Studi Pendahuluan yang telah
dilaksanakan. Bagian ini harus secara tegas dan jelas
mengarah pada pengujian hipotesis atau pencapaian
tujuan penelitian. Uraian semua penelitian pendahuluan yang telah dilakukan dan berkait langsung dengan
permasalahan penelitian. Sajikan dalam bentuk roadmap untuk mempertegas alur dan keterkaitan antar
topik (penelitian) pendahuluan dengan penelitian yang
diusulkan. Gunakan informasi atau data aktual dari
publikasi atau jurnal terkini yang relevan. Perlu diingat
bahwa penyajian track record dan road map penelitian
sangat penting terutama untuk kepentingan kredibilitas
dokumen dan pengalaman serta kompetensi para peneliti
pengusul.
7. Metode dan Rancangan Penelitian. Bagian dari proposal
ini menggambarkan bagaimana tujuan penelitian hendak
dicapai dan bagaimana langkah yang ditempuh untuk
itu. Sajikan pula secara jelas dan fokus alasan pemilihan masing-masing metode. Secara umum jumlah
rancangan penelitian (percobaan) dan metode berkaitan
dengan jumlah tujuan khusus penelitian. Jika menggunakan metode baru, jelaskan keunggulan metode
tersebut dibandingkan metode yang telah ada sebelumnya. Jelaskan proses akuisisi data, analisis dan inter19

pretasi, serta prosedur untuk kepentingan justifikasi
hasil pengukuran dan analisis. Jelaskan cara pencatatan
atau pengamatan hasil riset dan pengisian logbook.
Penyajian dengan diagram dapat mempermudah tim
reviewer menilai kesesuaian prosedur dengan tujuan
penelitian.
8. Manfaat Penelitian. Bagian ini harus dapat menjadi
bagian yang dijual dari proposal penelitian kompetitif
yang dipersiapkan. Oleh karena itu bagian ini harus
dijabarkan dengan jelas, focus, dan detil. Tuangkan
semua kontribusi yang dapat dihasilkan melalui penelitian yang diusulkan ini. Seperti misalnya dapat berupa
produk yang dapat dipatenkan (HKI), prosedur analisis
atau pengujian baru yang dapat memperkaya khasanah
keilmuan, dan lain-lain sebagainya. Jika penelitian ini
juga diharapkan akan menghasilkan sejumlah naskah
ilmiah atau publikasi, jelaskan dimana dan kapan akan
dipublikasikan. Namun demikian, jika hasil riset yang
diusulkan memiliki potensi paten maka sangat
disarankan untuk tidak terburu-buru melakukan publickasi hasil riset sebelum proses pengurusan dan perolehan paten selesai. Dapat pula, jika penelitian tersebut
melibatkan dan memberi dukungan terhadap penyelenggaraan skripsi, thesis, atau disertasi maha-siswa (S1, S2,
S3), ungkapkan secara detil masing-masing porsi atau
bagiannya.
9. Rencana Evaluasi. Lembaga penyandang dana atau
sponsor tertentu menghendaki peneliti pengusul menyertakan bagian khusus yang menjelaskan bagai-mana
menilai keberhasilan sebuah proyek penelitian (indikator
keberhasilan). Oleh karena itu pastikan bahwa proposal
penelitian kompetitif menyertakan indikator keberhasilan
pencapaian masing-masing tujuan penelitian. Namun
bilamana pihak lembaga penyandang dana tidak secara
eksplisit menghendaki bagian ini disajikan, maka sajikan
informasi tersebut pada bagian metode. Uraikan pula
siapa atau pihak (dari masing-masing tim peneliti) atau
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pihak mitra yang akan menjalankan tugas evaluasi
tersebut.
10. Jadwal Pelaksanaan Penelitian. Komponen atau bagian
ini menyajikan kapan setiap aktvitas penelitian direncanakan mulai berlangsung dan berakhir. Pastikan
bahwa waktu yang dialokasikan sesuai dengan bobot
pekerjaan yang dilaksanakan. Penyajian dalam bentuk
matrik dapat mempermudah reviewer mengikuti alur
aktivitas secara cepat.
11. Anggaran (Biaya) Penelitian. Komponen ini menjelaskan bagaimana rencana dan alasan penggunaan
anggaran yang diusulkan. Pastikan bahwa usulan
penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan
pagu yang ditetapkan lembaga penyandang dana.
Umumnya meliputi kebutuhan bahan, peralatan, perjalanan, pelaporan, dan honorarium (tidak semua
lembaga penyandang dana memperbolehkan honorarium peneliti). Sertakan justifikasi untuk setiap butir
pengeluaran anggaran dan pastikan bahwa harga yang
diajukan realistis atau sesuai pagu dan daftar harga
terbaru. Akan lebih baik jika proposal penelitian
kompetitif yang dibuat mempertimbangkan kemungkinan untuk mendapatkan lebih dari satu sumber
pembiayaan. Jelaskan bagian atau porsi yang didukung
(didanai) oleh masing-masing sumber pembiayaan
tersebut baik dalam bentuk in cash maupun in kind.
12. Personalia Penelitian. Bagian proposal kompetitif ini
memberikan informasi tentang kapabilitas sumber daya
manusia yang akan melaksanakan aktivitas penelitian.
Pilihan pada kua-lifikasi tertentu harus didasarkan
pada kebutuhan jaminan pencapaian tujuan penelitian.
Uraikan secara detil tugas dan tanggung-jawab masingmasing personal dalam skema penelitian yang diusulkan dan sertakan biodata (curriculum vitae) masingmasing personalia pada lampiran.
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13. Daftar Pustaka. Komponen proposal kompetitif ini
menunjukkan seberapa baik dan mutakhir (kekinian)
studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti pengusul.
Sangat penting untuk hanya menyertakan publikasi
yang benar-benar signifikan. Jurnal internasional dapat
memberikan impresi yang lebih baik kepada tim
reviewer dibandingkan dengan buku atau abstrak.
Masukkan semua pustaka yang dirujuk atau dikutip
dalam proposal yang dipersiapkan. Pustaka yang
dimasukkan dalam daftar pustaka hanya yang dirujuk
atau dikutip dalam proposal, kebaruan-80% harus
berumur < 10 tahun (kalau dapat < 5 tahun), rujukan
primer ≥ 80%, tata penulisan konsisten, dan sesedikit
mungkin acuan sekunder (buku).
14. Sarana-Prasarana (Fasiltas). Sebagian lembaga penyandang dana tertentu menghendaki informasi
tentang status daya dukung laboratorium ataupun
fasilitas lainnya yang digunakan dalam melaksanakan
penelitian yang diajukan. Sajikan semua fasilitas yang
ada dan sajikan kondisi dan peruntukannya pada
lampiran. Berikan uraiakan atau keterangan yang jelas
jika terdapat fasilitas tertentu yang harus diakses dari
tempat lain.
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PETA JALAN PENELITIAN
Apa Itu Peta Jalan Penelitian
Peta jalan penelitian atau road map penelitian adalah
sebuah arahan (direction) bagi kegiatan penelitian yang
bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi panjang.
Esensi sebuah peta jalan penelitian adalah adanya jalurjalur (paths) pengembangan (topik penelitian) yang bila
diikuti akan membawa penelitinya mencapai tujuan akhir
dari penelitian tersebut. Jalur-jalur ini disusun sedemikian
rupa dengan memperhatikan berbagai faktor yang melekat
pada konteks, situasi, dan lingkungan pengembangan,
sehingga dapat mengantarkan pada pencapaian tujuan
dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Peta
jalan penelitian merupakan wadah antar disiplin ilmu dapat
bersinergi dalam pengembangan penelitian. Jadi, peta jalan
penelitian merupakan mile stones kegiatan penelitian dalam
ruang waktu tertentu (5-20 tahun) yang dilakukan oleh
peneliti baik yang monodisiplin dan/atau kelompok peneliti
baik secara multidisiplin atau intra/interdisiplin.
Peta jalan penelitian memberikan gambaran yang jelas
tentang status kegiatan yang diusulkan oleh tim peneliti
(atau ketua tim peneliti) terhadap hasil kegiatan
sebelumnya (dari pustaka dan karya sendiri) dan terhadap
kemungkinan pengembangan kegiatan tersebut di masa
depan dan diakhiri dengan tujuan yang ingin dicapai. Peta
jalan penelitian, mencakup kegiatan penelitian yang telah
dilakukan pengusul beberapa tahun sebelumnya dalam
topik tertentu, penelitian yang direncanakan dalam usulan,
dan rencana arah penelitian selanjutnya.
Peta jalan penelitian dapat hanya berupa peta jalan
dari suatu penelitian dan pengembangan (Research and
Development) saja, atau suatu peta jalan teknologi dan peta
jalan produk ataupun gabungan keduanya. Oleh karena
itu, suatu peta jalan penelitian dapat mencakup tiga
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tahapan atau bagian sekaligus, yaitu penelitian dasar
(R&D), penelitian terapan (Teknologi), dan penelitian
pengembangan (Produk). Ingat, peta jalan penelitian bukan
alur pelaksanakan penelitian (percobaan) atau metoda
penelitian.
Seberapa Penting Peta Jalan Penelitian
Penjelasan pada sub bab apa itu peta jalan penelitian
di atas, pada hakekatnya telah memaparkan secara
tersurat akan pentingnya suatu peta jalan penelitian.
Pertanyaan kenapa kita harus buat road-map sebelum
melakukan penelitian, sebenarnya hampir sama seperti
pertanyaan mengapa kita harus membuat perencanaan
sebelum
berangkat berdarmawisata.
Sudah
pasti,
jawabannya agar kita tidak tersesat, kita tahu tujuan
berwisata kemana, kita tahu jalan menuju tujuan kita, kita
tahu berapa lama sampai ke tujuan itu, dan kemudian
berapa lama kita ber-darmawisata. Semoga gambaran
tersebut memberikan gambaran kepada mengapa kita
harus punya road-map penelitian.
Ketika membuat proposal penelitian yang akan
diajukan pada skim-skim penelitian, seringkali diwajib-kan
untuk menyisipkan road-map (peta jalan) penelitian dalam
proposal tersebut. Peta jalan penelitian ini ber-fungsi
sebagai gambaran bagaimana penelitian akan berjalan dan
kemana penelitian akan bermuara.
Jadi, peta jalan penelitian sebenarnya sesuatu hal
yang sangat penting untuk setiap dosen/peneliti, tidak
hanya digunakan di saat membuat proposal penelitian saja.
Peta jalan penelitian juga merupakan pembeda antara
fokus
penelitian
seorang dosen/peneliti
dengan
dosen/peneliti lainnya, atau satu kelompok bidang ilmu
dengan kelompok bidang ilmu lainnya.
Sesuatu hal lain yang sering dijumpai (persyaratan)
dalam membuat proposal adalah keharusan peta jalan
penelitian (kegiatan penelitian) berintegrasi pada rencana
strategi (renstra) dan rencana induk penelitian (RIP)
Universitas/Lembaga/Institusi. Oleh karena itu, maka
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renstra dan/atau RIP sesungguhnya perlu dan harus
dipandang sebagai melting pot (= tempat bercampur atau
bersatu) dimana kita berkomitmen dan berkonsensus ingin
menjawab sebuah masalah atau beberapa masalah yang
universitas/lembaga pandang penting, dan karena itu,
maka sangatlah penting untuk dijadikan Agenda
Kelembagaan. Dalam komitmen dan konsensus tersebut,
seringkali yang terjadi adalah agenda kelembagaan yang
telah dirumuskan tidak mencakup (memang tidak mungkin
mencakup/ mengakomodir), seluruh agenda pribadi-pribadi
dosen/ peneliti sebagai anggota atau warga dari
universitas/ lembaga. Seibarat dengan Sumpah Pemuda,
bahwa berbangsa, berbahasa dan seterusnya kita satu,
maka tepatlah istilah berpenelitian satu sebagai suatu
yang menarik untuk dilaksanakan secara bersama-sama.
Satu di sini bukan berarti menyeragam-kan melainkan
justru hasil kesepakatan bersama mengenai apa yang perlu
“disatukan”. Bukan juga berarti mematikan minat
dosen/peneliti satu atau lebih anggotanya.
Pada dasarnya kebutuhan mempersiapkan peta jalan
pene-litian di suatu perguruan tinggi dan termasuk
kelompok peneliti bidang ilmu adalah bahwa agar supaya,
1. Penelitian individual lebih terarah,
2. Potensi dosen dan orientasi program studi (jurusan)
sudah pasti dapat diselaraskan,
3. Kesesuaian peta jalan penelitian individu, program studi,
dan universitas dapat terbaca atau terinformasikan.
4. Menghasilkan para spesialis (ahli) atau pakar di bidang
yang khusus.
Membuat Peta Jalan Penelitian
Membuat peta jalan penelitian merupakan suatu seni
dalam mendesain rencana pengembangan suatu teknologi
(pengetahuan). Banyak cara bagaimana mem-buat peta
jalan penelitian. Namun demikian secara garis besar, cara
mem-buat peta jalan penelitian dapat dilakukan melalui
pen-dekatan-pendekatan sebagai berikut,
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1. Pendekatan Teknokratik.
Perencanaan pembuatan peta jalan penelitian dilakukan
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiah, yang me-rupakan suatu proses pemikiran
strategis dan disertai diskusi dengan tenaga ahli sesuai
dengan substansi (bidang).
Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka berpikir komprehensif dan
terpadu, dan dapat dipertanggung-jawabkan secara
akademis.
2. Pendekatan Partisipatif
Pembuatan peta jalan penelitian melalui pendekatan ini,
perencanaannya dilakukan dengan mengikut-sertakan
berbagai pihak yang berkepentingan terhadap program
pengembangan (pembangunan) yang akan dituju. Hal ini
dimaksudkan agar diperoleh gambaran atau ide aspirasinya dan dapat menciptakan rasa memiliki untuk
bersama-sama melaksanakan dengan serius.
3. Pendekatan Politik
Perencanaan yang disusun merupakan amanat dari
suatu rencana pemerintah (pusat maupun daerah) dan
merupa-kan wujud penjabaran visi, misi, dan program
pem-bangunan lima tahunan yang merupakan bentuk
konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh kepala
pemerintahan (pemegang kekuasaan).
4. Pendekatan Top Down dan Bottom Up
Melalui cara atau pendekatan ini, perencanaan dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan
dan perencanaan pembangunann nasional, daerah ataupun institusi/lembaga serta mandat maupun intruksi
lain yang berhubungan dengan program pembangunan
atau program kerja. Namun demikian untuk lebih komprehensifnya
suatu
perencanaan,
maka
masih
diperlukan adanya masukan ide atau aspirasi dari
anggota lainnya atau masyarakat.
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Teknik Mempersiapkan Suatu Peta Jalan Penelitian
Pada hakekatnya, setiap peta jalan penelitian dibuat
atau dipersiapkan secara khusus, yaitu:
1. Berdasarkan pada kenyataan kondisi saat ini,
2. Subyek yang secara spesifik (sudah pasti terkait keahlian
anggota penelitinya) ditetapkan,
3. Suatu tujuan atau untuk mencapai sasaran tertentu
yang di-kehendaki,
4. Suatu pertimbangan terhadap kondisi dan potensi
sumberdaya yang tersedia,
5. Mengantisipasi dinamika lingkungan eksternal,
6. Berdasarkan target atau rentang waktu yang ditetapkan.
Atas dasar ke-enam hakekat dasar dibuatnya suatu
peta jalan penelitian tersebut, maka sangat tidak rasional
jika kita dalam membuat peta jalan penelitian menyontek
peta jalan penelitian yang dibuat orang atau pihak lain.
Sebaiknya hindari membuat peta jalan penelitian yang
didasarkan atas keinginan dan keahlian individu atau
kelompok terbatas. Jika ada keahlian yang dibutuhkan tapi
tidak dimiliki di lingkungan internal (kelompok kita), maka
perlu mengundang pihak/individu lain untuk membantu.
Peta jalan penelitian harus mengedepankan prinsip efektif
dan efisien untuk mencapai sasaran, dan terbuka untuk
ber-kolaborasi. Jadi, peta jalan penelitian sebaiknya bukan
merupakan milik pribadi, seyogyanya peta jalan penelitian
tersebut merupakan panduan bersama dan terbuka.
Suatu peta jalan penelitian yang baik tentu harus
dibuat secara cerdas (S-M-A-R-T). SMART disini merupakan
istilah untuk, bahwa peta jalan penelitian harus spesifik
(S), terukur (measurable-M), mampu dilaksanakan
(achievable-A), realistis (R), dan di-targetkan untuk rentang
waktu ter-tentu (time-based-T).
Biasanya seorang atau sekelompok peneliti sering
melupakan bahwa ketika melakukan penelitian adalah,
memahami secara komprehensif topik penelitian yang
telah/akan dipilih. Pemahaman yang tidak komprehensif,
akan membuat peneliti kesulitan dalam menemukan
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masalah penelitian, menetapkan tujuan penelitian, dan
akhirnya gagal menyusun proposal penelitian yang baik.
Kalaupun berhasil menyusun proposal penelitian, peneliti
biasanya akan kerepotan dan bahkan gagal menjawab
pertanyaan sederhana tentang topik penelitian pada saat
presentasi atau seminar proposal. Peneliti yang demikian
ini adalah peneliti yang gagal. Gagal memahami hakekat
ilmu pengetahuan yang diteliti dan sekaligus gagal
memahami posisi penelitian (research position) dari bidang
yang digelutinya.
Baiklah, setelah kita berhasil menetapkan bidang dan
topik penelitian, dan tentunya banyak membaca literatur,
baik buku tek atau artikel (paper journal). Kemudian
daripada itu, saatnya untuk menggambarkan peta pengetahuan tentang topik penelitian yang telah kita pilih.
Kemudian, kita mulai menganalisa dan mengumpulkan sub tema yang terkait. Kemudian kita mulai lebih
mendetailkan masing-masing sub tema, dan bila diperlukan
kita lebih detailkan dalam bentuk sub-sub tema. Akhirnya,
kita sudah menghasilkan pola jalan pikir (mind map) untuk
topik penelitian. Mind map yang telah ada kemudian
disajikan atau dibuat dalam bentuk atau model apa saja
untuk mendapatkan peta jalan penelitian kita yang mudah
dimengerti atau mudah ditangkap ide dasarnya.
Model Peta Jalan Penelitian
Bagaimana kita atau cara menyajikan atau menampilkan peta jalan penelitian sangat bervariasi, tergantung pada kreativitas dan citarasa seni kita yang
membuat. Hal ini dilakukan agar peta jalan penelitian
menjadi menarik dan juga menarik perhatian pihak-pihak
terkait untuk lebih memperhatikannya sebagai panduan.
Namun demikian, pada akhirnya tetap saja peta jalan
penelitian di-persiapkan agar dapat menjadi panduan yang
jelas, mudah dipahami, dan tidak memberikan penafsiran
ganda.
Umumnya peta jalan penelitian dapat dibuat dalam
bentuk grafik (sumbu X sebagai waktu, dan sumbu Y
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sebagai kegiatan penelitian) atau diagram fishbone.
Ataupun bentuk lain diagram, dengan tujuan untuk
memudahkan dalam visualisasi peta jalan.
Peta jalan penelitian dapat dibuat sebagai suatu
rencana penelitian dari sejak periode penelitian dasar,
periode penelitian terapan, dan periode penelitian
pengembangan. Ataupun masing-masing periode peneliti-an
tersebut secara sendiri-sendiri. Dapat pula peta jalan
penelitian tersebut berupa dua periode penelitian seperti
periode penelitian terapan dan periode penelitian
pengembangan. Model-model tersebut dapat dilihat pada
Gambar 1 di bawah ini. Dari Gambar 1 tersebut dapat
dibuat enam model peta jalan penelitian.

T a h u n
Gambar 1.
Berbagai model peta jalan penelitian

Berikut contoh peta jalan penelitian yang dipersiapkan
Kelompok Peneliti Bidang Ilmu Pengembangan Pertanian
Lahan Kering Fakultas Pertanian Unram. Peta jalan
penelitian tersebut dibuat dalam dua model penampilan.

29

Gambar 2.
Peta jalan penelitian KPBI Pengembangan Pertanian
Lahan Kering (model 1)

Pada peta jalan penelitian Kelompok Peneliti Bidang
Ilmu Pengembangan Pertanian Lahan Kering Fakultas
Pertanian tersebut terdapat atau mencakup banyak topik
atau tema penelitian yang harus atau direncanakan
dilaksanakan untuk dapat mencapai tujuan akhir berupa
teknologi pengelolaan lahan kering yang siap didesiminasikan. Dari topik atau tema tersebut tentunya masih
dapat dibuat peta jalan penelitian yang lebih rinci dan
khas. Contohnya, pada peta jalan penelitian di atas
tertuang topik atau tema penelitian terkait dengan atau
berupa pengembangan tanaman pangan adaptif lahan
kering, pengembangan
jenis-jenis unggul
tanaman
hortikultura adaptif lahan kering, dan pengembangan jenis30

jenis unggul tanaman sumber energi alternatif adaptif
lahan kering. Salah satu dari tanaman tersebut sebagai
misal adalah tanaman kelor (Moringa oleifera Lam). Oleh
karena itu, pengembangan tanaman kelor dapat dibuatkan
peta jalan penelitian tersendiri, yang merupakan road-map
penelitian pendukung suksesnya road-map besar mencapai
tujuannya berupa teknologi pengelolaan lahan kering yang
siap didesimi-nasikan.

Gambar 3.
Peta jalan penelitian KPBI Pengembangan Pertanian
Lahan Kering (model 2)
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Berikut Gambar 4 adalah peta jalan penelitian terkait
pengembangan tanaman kelor yang dimiliki oleh kelompok
Peneliti Bidang Ilmu Pengembangan Pertanian Lahan
Kering Fakultas Pertanian Unram. Peta jalan penelitian ini
merupa-kan bagian dari ide besar yang tertuang dalam peta
jalan penelitian utamanya, yaitu pengembangan pertanian
lahan kering

2016-2018

2019-2023

2024-2025

Gambar 4.
Peta jalan penelitian pengembangan tanaman Kelor pada
KPBI Pengembangan Pertanian Lahan Kering.

Tujuan akhir dari peta jalan penelitian pengembangan
tanaman kelor tersebut adalah diperolehnya teknologi
budidaya tanaman kelor. Namun demikian selama pelaksanaan penelitian secara pertahap juga akan dihasilkan
beberapa luaran seperti teknologi tepat guna dalam hal
pembibitan tanaman kelor, dan juga teknologi penangan
benih kelor, teknologi pemangkasan yang mempercepat
pembentukan biomassa dan lain sebagainya termasuk
artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal-jurnal penelitian
baik internasional maupun nasional.
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PENUTUP
Aspek substansi proposal penelitian kompetitif seharusnya mendapat perhatian paling penting untuk dipersiapkan jika merencanakan untuk ikut terlibat dalam
proses seleksi proposal penelitian kompetitif. Salah satu
aspek tersebut yang paling penting yaitu, bagaimana
peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian. Paling
tidak ada empat pertanyaan yang perlu dipikirkan secara
baik dalam merumuskan suatu rancangan penelitian
kompetitif yang dipersiapkan. Pertanyaan-pertanyaan
tersebut meliputi, 1) Apa tujuan dari penelitian ini?, 2) Hal
apa yang akan dicapai atau diketahui?, 3) Bagaimana cara
melakukannya?, dan 4) Luaran apa yang didapat dan
mengapa bernilai untuk melakukan penelitian ini?
Selayaknyalah bahwa proposal penelitian kompetitif
yang dpersiapkan merupakan hasil dari suatu berfikir kritis
seorang
(kelompok)
peneliti.
Berpikir kritis
akan
memberikan daya angkat yang besar bagi kualitas proposal
penelitian kompetitif yang lebih baik. Proposal penelitian
kompetitif yang dipersiapkan dengan alur pemikiran yang
kritis me-miliki kemungkinan lebih besar untuk diterima
oleh penyandang dana.
Proposal penelitian kompetitif adalah merupakan
dokumen rancangan penelitian yang disiapkan untuk
menyakinkan donor atau pihak penyandang dana, bahwa
suatu penelitian yang diajukan tersebut bernilai untuk
dilakukan. Proposal Penelitian yang baik disusun secara
sistematis, berdasarkan konsep ilmiah, terencana, serta
menggunakan bahasa baku dengan kalimat yang ringkas,
baik, dan benar. Dengan demikian, proposal penelitian
kompettitif yang dihasilkan tersebut merupakan dokumen
yang sudah siap untuk diimplementasikan.
Sehubungan dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan teknik on-line submission dalam mengajukan suatu
proposal penelitian kompetitif, maka pembatasan jumlah
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halaman merupakan hal yang perlu mendapat perhatian.
Umumnya hanya berkisar 5 halaman atau sekitar 1.000
kata saja. Hal ini didasarkan pada prinsip tujuan penulisan
proposal penelitian kompetitif ialah sebagai bahan
pertimbangan dalam memberikan persetujuan reviewer
penyandang dana terhadap pelaksanaan penelitian yang
diusulkan. Dilihat dari kepentingan ini, maka suatu
proposal kompetitif hendaknya dapat meyakinkan pihak
penyandang dana memberikan persetujuan, yang berarti isi
proposal kompetitif hendaknya logis dan menyakinkan
bahwa hal tersebut perlu dan berguna untuk dilaksanakan
dalam memecahkan persoalan (pembangunan). Beberapa
lembaga ataupun institusi baik dalam negeri ataupun luar
negeri, seringkali memberi batasan panjang proposal
penelitian kompetitif berkisar seribu kata atau berkisar
empat sampai lima halaman dengan pemikiran bahwa
peneliti pengusul dapat mengemasnya secara baik, padat
dan singkat. Selain itu, ada tujuan lain yaitu adanya
kesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian
kompetitif versi lengkapnya dalam pertemuan tatap muka,
ditujukan untuk seleksi substansi melalui presentasi di
hadapan panel penilai (reviewer).
Keberhasilan mencapai kemenangan dalam sebuah
kompetisi penelitian kompetitif hanya dapat dicapai dengan
komitmen dan keinginan yang kuat untuk selalu
berprestasi, kemampuan perencanaan yang terorganisir,
keberanian mengambil resiko, dan kepekaan terhadap
perubahan (iptek) yang ada. Komitmen kuat dan keinginan
berprestasi akan mendorong seorang (kelompok) peneliti
untuk mencapai posisi dimana dirinya selalu memiliki
kualifikasi yang disyaratkan dalam setiap kompetisi.
Karena kesadaran ter-sebut, seorang (tim) peniliti yang baik
akan selalu konsisten memperpanjang rekam jejak yang
dimilikinya secara strategis dan terorganisir dengan baik.
Keberanian mengambil resiko dapat menumbuhkan
cara pandang yang baik terhadap kompetisi. Peneliti yang
memiliki keberanian mengambil resiko akan menilai aktivitas menulis (membuat) proposal dan merencanakan penelitian sebagai sebuah tantangan yang menarik bahkan
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sebagai suatu seni yang indah. Cara pandang yang
demikian akan mengasah kepekaan peneliti terhadap
perubahan (iptek), baik merespon perubahan ataupun
membuat per-ubahan. Dengan demikian, peneliti akan
selalu terdorong untuk mengetahui dan mengikuti
perkembangan terkini (state of the art) pada bidang yang
menjadi minat kajiannya. Rasa ingin tahu yang besar
selanjutnya akan mendorong peneliti untuk secara sadar
memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya
dengan baik demi memiliki jejaring kerja dan akses
informasi maksimal.
Kehadiran buku ini diharapkan dapat mendorong para
peneliti untuk senantiasa menuangkan ide, gagasan, dan
masalah pembangunan bidang maupun sektor apapun
dalam tulisan, sehingga dapat menjadi sebuah proposal
penelitian yang dapat diajukan ke lembaga penyandang
dana. Kemampuan membuat proposal penelitian yang baik
dan dapat disetujui oleh lembaga penyandang dana,
menunjukkan tingkat keahlian dari seorang peneliti
ataupun kelompok peneliti.
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VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RENCANA
INDUK RISET NASIONAL 2015-2045
Berkontribusi dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional
dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
VISI
“Indonesia Berdaya Saing dan Berdaulat Berbasis
Iptek”
"Indonesia Berdaya Saing"
Riset menjadi motor utama untuk menghasilkan
invensi dan inovasi yang pada akhirnya berdampak
pada peningkatan daya saing bangsa.
“Berdaulat berbasis iptek”
RIRN menjadi titik awal membentuk Indonesia yang
mandiri secara sosial ekonomi melalui penguasaan
dan keunggulan komparatif iptek yang tinggi secara
global.
MISI
1. Menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Menciptakan keunggulan kompetitif bangsa secara
global berbasis riset
TUJUAN:
1. Meningkatkan literasi ilmu pengetahuan dan
teknologi;
2. Meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan sinergi
riset Indonesia; dan
1. Memajukan perekonomian nasional berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi.
SASARAN:
1. Meningkatkan kapasitas nasional yang mencakup
kuantitas dan kualitas Sumber daya bidang riset
terkait kegiatan riset;

2. Meningkatkan relevansi dan produktivitas riset
serta peran pemangku kepentingan dalam kegiatan
riset; dan
3. Meningkatkan kontribusi riset terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional.

SKEMA PENELITIAN KEMENRISTEKDIKTI
Berbasis Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
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)
Berbasis Renstra Perguruan Tinggi
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)
C. KATEGORI PENELITIAN PENUGASAN
1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan
Tinggi (KRU-PT)
2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)

PRIORITAS RISET UNGGULAN DI INDONESIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pertanian dan pangan
Energi (alternatif dan energi terbaharukan)
Kesehatan dan obat-obatan
Teknologi informasi dan komunikasi (tik)
Transportasi
Pertahanan dan keamanan
Teknologi material maju ie nanotechnology
Maritim termasuk risbang kelautan
Manajemen Penanggulangan Kebencanaan, dan
Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan

BEBERAPA ISTILAH TERKAIT PENELITIAN
Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan
berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis" untuk memperoleh informasi, data, dan
keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan
pembuktian kebenaran/ketidak-benaran asumsi
dan/atau hipotesis di bidang ilmu dan teknologi, serta
mengambil simpulan ilmiah bagi kemajuan (manusia);
Pengembangan adalah pengembangan teknologi dari
teknologi yang sudah ada dan atau teknologi baru
yang belum matang (siap terap) dan bukan dalam
pengertian diseminasi atau scalling up.
Penelitian dasar adalah penelitian yang bertujuan
untuk menemukan suatu generalisasi dan dalil atau
teori yang berlaku secara umum atau berguna untuk
pengembangan teori dan ilmu pengetahuan (sering
dihubungkan dengan kegiatan laboratorium, peralatan
serba canggih, penggunaan teknik sampling,
pengukuran variabel serta teknik analisis mengikuti
format yg ketat, cermat dan berstruktur. Penelitian
dasar yang dapat dibiayai adalah penelitian dasar
pada tingkat kesiapan teknologi 3.
Penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan
untuk memperoleh teknologi atau inovasi yang
bersifat praktis/aplikatif dalam rangka perbaikan atau
penyempurnaan suatu teknologi, produk atau proses
tertentu yang telah ada sebelumnya untuk
mendukung secara langsung pembangunan.
Pengkajian teknologi adalah kegiatan pengujian
kesesuaian komponen teknologi pada berbagai kondisi
untuk menghasilkan teknologi unggulan spesifik
lokasi.

Pengembangan teknologi adalah kegiatan pengujian
kesesuaian teknologi spesifik lokasi pada berbagai
kondisi sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan
setempat untuk menghasilkan model-model
pengembangan teknologi.
Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal
baru pada skala luas/komersial, pembaharuan,
penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada
atau yang sudah dikenal sebelumnya;
Invensi adalah penemuan, penciptaan atau
perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada;
Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau
produk yang dihasilkan dari penerapan dan
pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang
menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan,
kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan
manusia.
Teknologi Spesifik Lokasi adalah teknologi yang
telah diadaptasikan kepada kondisi wilayah (keadaan)
tertentu yang spesifik dengan beberapa penyesuaian
sehingga dapat lebih tepat guna pada lokasi tersebut.
Tingkat Kesiapan Teknologi adalah suatu sistem
pengukuran sistematis yang mendukung penilaian
kematangan atau kesiapan dari suatu teknologi
tertentu untuk dapat diadopsi baik bagi industri,
pemerintah, maupun pengguna lainnya.
Keunggulan Teknologi adalah potensi dan peluang
suatu teknologi hasil penelitian dan pengembangan
untuk memberikan nilai tambah (produksi, mutu,
ekonomi, dan sosial, serta berpotensi untuk diadopsi
oleh pengguna, dan atau dilisensi oleh pengusaha,
menghasilkan paten/HaKI.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang
timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu
produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Muhamad Ali.

Lahir di Tanjah-Anjah, Sakra Barat, 27 Juli 1972, anak
pertama dari H. Muh. Ali Jaffar dan Hj. Fatmi. Pendidikan sarjana di Fakultas
Peternakan Universitas Mataram tahun 1996, magister di IPB tahun 1998,
sebagai dosen di Fakultas Peternakan Universitas Mataram tahun 1999.
Pendidikan doktoral bidang Bioteknologi Molekuler di Nagoya University
Jepang diselesaikan tahun 2006. Penghargaan yang pernah diraih: Young
Scientist dari Japan Society of Bioscience, Biotechnology & Agrochemistry
(2005), 3 Peneliti Muda Terbaik Indonesia di Bidang Kedokteran dan
Kesehatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2006) I Universitas
Mataram (2009), IJ Biotech Award dari UGM (2009),
Dosen Berprestasi the Best Young Indonesian Scientist dari Kementerian Riset dan Teknologi RI
dan PT. Kalbe Farma (2010), perwakilan peneliti muda Indonesia pada 1 st Indonesian-American Kavli
Frontiers of Science (2011), Hokuriku Postdoctoral Fellowship dari Monbukagakusho di University of
Toyama Jepang (2011), dan Visiting Professor di Nagoya University (2014). Pengalaman penelitian
meliputi skim Dosen Muda, Hibah Bersaing XII, Penelitian Fundamental, MP3EI, Stranas, Insinas,
Kerjasama Internasional, Rusnas, Hibah Kompetensi, Riset Terapan, dan Inovasi Industri. Buku yang
telah ditulis adalah Pengantar Bioteknologi.

Prof. I Gusti Putu Muliarta Aryana.

Lahir di Mataram, 11
Desember 1961, anak pertama dari ayah I Gusti Putu Arya Tirtawirya (alm) dan
ibu I Gusti Ayu Sibetan, Pendidikan dasarnya diselesaikan di SDN 5 Mataram,
SMPN 2 Mataram (hingga kelas 2), dan tamat SMPN 1 Kota Amlapura Bali, SMAN
1 Kota Amlapura Bali, Pendidikan Tinggi S1 Agronomi Fakultas Pertanian
Universitas Mataram diselesaikan tahun 1987. S2 Ilmu Pemuliaan Tanaman
Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1997. S3 Ilmu
Pemuliaan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya lulus tahun 2008.
Sebagai staf pengajar Program Studi Pemuliaan Tanaman Fakultas Pertanian
1988 sampai sekarang. Memperoleh guru besar pemuliaan tanaman
pada tahun 2011. Pengalaman penelitian meliputi Penelitian Dosen Muda 1998–2002; Penelitian
Hibah Bersaing XI 2003-2006; Penelitian Fundamental 2007-2008; Penelitian Hibah Kompetitif
Penelitian Sesuai Prioritas Nasional 2009; Penelitian Hibah Kompetensi 2012-2014; Penerapan Iptek
1998-2005; Penelitian KKP3N 2013-2014. Berpengalaman, Penelitian Strategis Nasional 2015-2017
pula sebagai konsultan, yaitu Konsultan perbenihan PT Ninceck, Propinsi Bali tahun 2000;
Konsultan pemuliaan jarak kepyar PT BEGE tahun 2011. Aktif sebagai anggota Perhimpunan
Pemulia Tanaman Indonesia Komda Jawa Timur sampai sekarang. Sebagai Anggota Konsorsium Padi
Nasional dari tahun 2011 sampai sekarang. Buku yang telah ditulis dan diterbitkan adalah
“Pemuliaan Padi Beras Merah Toleran Kekeringan” pada tahun 2010, Bunga rampai “ Buah pikiran
sang profesor “Pertanian berkelanjutan dalam kondisi perubahan iklim menuju ketahanan pangan”
tahun 2013 “Teknik Pemuliaan Khusus Padi Beras Merah” pada tahun 2014, dan “ Tinjauan
Agronomi dan Teknologi Budidaya Padi Beras Merah”.pada tahun 2015. Bunga Rampai
“Mengembangkan Ketahan Pangan Nasional Menuju Kemandirian Pangan yang Berdaulat Berbasis
pada Kearifan Lokal” pada tahun 2016”

Bambang Budi Santoso,

dilahirkan di Mataram, 10 Juni 1963.
Seluruh pendidikannya diselesaikan di Kota Mataram, Lombok, NTB. Sarjana
Pertanian (Agronomi) diperoleh pada 1987 di Fakultas Pertanian Universitas
Mataram. Pendidikan Master pada bidang Integrated Agriculture ditempuhnya di
Faculty of Tropical and Sub-Tropical Agriculture (Agronomy and Plant Breeding
Institute), George August University of Goettingen, Germany pada 1997.
Pendidikan program Doktor diselesaikan pada Desember 2008 pada bidang
Agronomi di Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor. Ilmunya diterapkan di Fakultas
Pertanian Universitas Mataram sebagai staf pengajar di Jurusan
Budidaya Pertanian, sejak 1988. Beberapa pengalaman melaksanakan penelitian yang didanai oleh
skim Hibah Bersaing, Stranas, StranasInstitusi, Insinas, KKP3NT Litbang Deptan, serta beberapa
skim desentralisasi seperti skim Penelitian dasar, dan Penelitian Terapan. Beberapa buku yang telah
dihasilkan meliputi Biji dan Teknologi Benih Kelor (Moringa oleifera Lam.) diterbitkan pada 2018, dan
buku Pembibitan Tanaman Kelor (Moringa oleifera Lam.) pada 2017, Pembungaan Tanaman Jarak
Pagar Nusa Tenggara Barat pada 2015, Grafting-Teknik Memperbaiki Produktivitas Tanaman Jarak
Pagar pada 2013, Tinjauan Agronomi dan Teknologi Budidaya Jarak Pagar pada 2011, Deskripsi
Botani Jarak Pagar pada 2011, Pembiakan Vegetatif dalam Hortikultura pada 2010, serta Fisiologi
dan Teknologi Pascapanen Hortikultura, pada tahun 1995.
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