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RINGKASAN
O Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang

berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan
metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta
uraian TKT penelitian yang diusulkan.
O Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata
kunci.

LATAR BELAKANG
 Latar

belakang penelitian tidak lebih dari
500 kata yang berisi latar belakang dan
permasalahan yang akan diteliti, tujuan
khusus, dan urgensi penelitian.
 Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian
tentang spesifikasi khusus terkait dengan
skema.

TINJAUAN PUSTAKA
 Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan

mengemukakan state of the art dan peta jalan (road
map) dalam bidang yang diteliti.
 Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG
yang kemudian disisipkan dalam isian ini.
 Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan
dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal
ilmiah dan/atau paten yang terkini.
 Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun
terakhir.

METODE
• Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata.
• Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian
yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan
yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan.
• Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan
penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan
yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan
luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan.
• Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing
anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang
diusulkan.

LUARAN DAN TARGET
CAPAIAN



 Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran
wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status
pencapaiannya.
 Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan
menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang
dituju untuk luaran berupa buku.

RENCANA ANGGARAN BIAYA







RENCANA ANGGARAN BIAYA Rencana anggaran
biaya penelitian maksimum mengacu pada PMK
tentang SBK Sub Keluaran Penelitian yang
berlaku.
Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu
pada SBM yang berlaku.
Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung
pada skema dan bidang fokus penelitian yang
diusulkan.
Rincian biaya dalam usulan harus memuat SBK
penelitian (biaya ini sudah termasuk biaya
pencapaian luaran wajib) dan biaya luaran
tambahan yang akan dicapai.

JADWAL
O Jadwal penelitian disusun

sesuai dengan isian pada
pengusulan di Simlitabmas.

DAFTAR PUSTAKA
• Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan
sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.
Hanya pustaka yang disitasi pada usulan
penelitian yang dicantumkan dalam Daftar
Pustaka.

PENELITIAN DESENTRALISASI
Kewenangan pengusulan Penelitian
Desentralisasi didasarkan pada Klaster
Perguruan Tinggi :
- Mandiri
- Utama
- Madya (UMA Berhak)

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)

Skema Pendanaan, Tim Peneliti, dan
Waktu Penelitian
Skema
Pendanaan

Syarat Tim Peneliti

Skema Penelitian Dasar • Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan
Unggulan Perguruan
minimal jabatan fungsional asisten ahli,
Tinggi (PDUPT)
atau berpendidikan S2 dengan jabatan
fungsional sekurang kurangnya lektor.
• Ketua pengusul memiliki rekam jejak
publikasi minimal dua artikel di database
terindeks bereputasi dan/atau dua artikel
di jurnal nasional terakreditasi.
• Anggota pengusul 1-2 orang.

Waktu
(Tahun)
2-3

Skema Pendanaan, Tim Peneliti, dan
Waktu Penelitian
Skema
Pendanaan

Syarat Tim Peneliti

Skema Penelitian • Ketua pengusul S3 dengan minimal jabatan
Terapan Unggulan
fungsional asisten ahli, atau berpendidikan S2
Perguruan Tinggi
dengan jabatan fungsional sekurang kurangnya
(PTUPT)
lektor.
• Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi
minimal dua artikel di database terindeks
bereputasi dan/atau dua atikel di jurnal nasional
terakreditasi atau minimal memiliki satu KI
status terdaftar.
• Anggota pengusul 1-2 orang

Waktu
(Tahun)
2-3

Skema Pendanaan, Tim Peneliti, dan
Waktu Penelitian
Skema
Pendanaan

Syarat Tim Peneliti

Waktu
(Tahun)

Skema Penelitian
Pengembangan
Unggulan
Perguruan Tinggi
(PPUPT)

• Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal
jabatan fungsional asisten ahli, atau
berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional
sekurang kurangnya lektor.
• Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi
minimal lima artikel di database terindeks
bereputasi atau minimal memiliki satu KI status
granted.
• Memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan
surat pernyataan yang berisikan komitmen
penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash
minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan.
• Anggota pengusul 2-3 orang

3

PENELITIAN DASAR UNGGULAN
PERGURUAN TINGGI (PDUPT)
Jangka waktu 2-3 tahun

(SBK PENELITIAN DASAR)

1
PDUPT

Luaran Wajib

• Minimal 1 artikel di jurnal internasional yang
terindeks pada database bereputasi, atau

• Minimal 1 buku hasil penelitian ber-ISBN,
atau
• Minimal 3 artikel prosiding yang terindeks
pada database bereputasi, atau
• Minimal 3 book chapter yang terindeks
pada database bereputasi atau ber-ISBN
per tahun

1. Ketua pengusul S3
Menghasilkan
minimal asisten ahli
invensi, baik
atau S2 minimal lektor
metode, teori, atau
2. Ketua Pengusul
memiliki minimal 2
kebijakan baru
artikel di database
terindeks bereputasi
dan/atau Jurnal nasional
terakreditasi sebagai
penulis utama atau
TKT TKT
corresponding author
1
2
3. Anggota peneliti 1-2
Target Tingkat
 
orang
Kesiapan Teknologi

2
TKT
3



Luaran Tambahan
Luaran penelitian selain
luaran wajib di atas
TKT
4

TKT
5

TKT
6

TKT
7

TKT
8

TKT
9

Tujuan PDUPT sebagai berikut:
• Meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian
dasar di perguruan tinggi sehingga menghasilkan
invensi, baik metode, teori baru atau kebijakan baru
yang belum pernah ada sebelumnya, pada TKT 1-3;
• Meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam
melakukan penelitian dasar di perguruan tinggi;
• Meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan
menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah
internasional bereputasi; dan
• Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di
perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi
mitra di dalam negeri atau di luar negeri.

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN
PERGURUAN TINGGI (PTUPT)
Jangka waktu 2-3 tahun

(SBK PENELITIAN TERAPAN)

1 Luaran Wajib
• Produk iptek-sosbud berupa metode,

1. Ketua pengusul S3
minimal asisten ahli
atau S2 minimal lektor
2. Ketua Pengusul
memiliki minimal 2
artikel di database
terindeks bereputasi
dan/atau Jurnal
nasional terakreditasi
sebagai penulis utama
atau corresponding
author, atau memiliki
satu KI status terdaftar
3. Anggota peneliti 1-2
orang

PTUPT
Menghasilkan
Produk Iptek-Sosbud

blue print, purwarupa, sistem,
kebijakan, model, atau TTG yg
dilindungi KI di Tahun 1; dan
• Dokumentasi hasil uji coba produk,
purwarupa, kebijakan, atau pertunjukan
karya seni pada tahun 2 dan seterusnya.

2
TKT
1

Target Tingkat
Kesiapan Teknologi

TKT
2

TKT
3

Luaran Tambahan
Luaran penelitian selain
luaran wajib di atas
TKT
4

TKT
5

TKT
6







TKT
7

TKT
8

TKT
9









Meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan
perguruan tinggi untuk menghasilkan produk
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
Memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat
multidisiplin;
Membangun kolaborasi antara perguruan tinggi
dan mitra pengguna hasil penelitian;
Meningkatkan dan mendorong kemampuan
peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama
dengan institusi mitra di dalam negeri atau di
luar negeri; dan
Mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

PENELITIAN PENGEMBANGAN UNGGULAN
PERGURUAN TINGGI (PPUPT)
Jangka waktu 3 tahun

(SBK PENELITIAN PENGEMBANGAN)

1

PPUPT
1.

2.

3.

4.

Ketua pengusul S3
minimal asisten ahli atau
S2 minimal lektor
Ketua Pengusul memiliki
minimal 5 artikel di
database terindeks
bereputasi sebagai penulis
utama atau corresponding
author, atau memiliki satu
KI status granted
Memiliki Mitra Investor
dengan komitmen
penyertaan dana in cash
minimal 10% dari dana
yg diajukan
Anggota peneliti 2-3
orang

Pengembangan
Lebih Lanjut Produk
Iptek-Sosbud untuk
tujuan Komersial

Luaran Wajib

• Purwarupa laik industri dari IpteksSosbud ber KI dan dokumen feasibility
study untuk Tahun 1
• Hasil Uji laik Industri di Tahun 2
• Business plan di tahun 3

2

Luaran Tambahan
Luaran penelitian selain
luaran wajib di atas

TKT
1

Target Tingkat
Kesiapan Teknologi

TKT
2

TKT
3

TKT
4

TKT
5

TKT
6

TKT
7

TKT
8

TKT
9







Menghasilkan produk ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan budaya yang siap diterapkan
yang dicirikan dengan TKT 7-9;
 Memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat
multidisiplin yang menghasilkan produk
komersial;
 Membangun kemitraan Academic, Bussiness,
Government, dan Community (ABGC); dan
 Meningkatkan dan mendorong kemampuan
peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama
dengan institusi mitra di dalam negeri atau di
luar negeri.
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