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I. Substansi Penelitian  

Proposal penelitian di ketik di kertas A4 dengan huruf time new roman 12, spasi 1,5  

A. RINGKASAN (maksimal satu halaman) 

Ringkasan di tulis secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode 

penelitian. Luaran yang dihasilkan, serta uraian TKT penelitian  

             diketik dengan jarak baris 1 spasi. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci. 

 

B. LATAR BELAKANG 

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan 

permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Dalam bab ini, 

secara singkat uraikan bagaimana riset yang diusulkan mendukung capaian renstra dan 

peta jalan penelitian perguruan tinggi. Pada bab ini juga dijelaskan temuan dan luaran 

inovasi apa yang dihasilkan serta kontribusinya pada pengembangan  keilmuan  .   

 

C. 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 mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. 

Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir. 

 

D. 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 sudah 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 juga di tuliskan jadwal waktu pelaksanaan 

berupa grand chart.  

 

E. LUARAN 

Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian luaran wajib dan atau luaran tambahan 

(bila di janjikan di proposal). Jenis luaran wajib adalah Jurnal dan luaran tambahan 



berupa HaKi, buku referensi/buku ajar/book chapter. Uraikan status luaran di dukung oleh 

bukti  ketercapaian.  

 

Luaran Penelitian Jenis Luaran  Status Luaran  Keterangan  

Luaran Wajib Jurnal …. 

(jurnal 

internasional / 

Jurnal….. 

(sinta 1/sinta 

2) 

 Terbit vol …no… 

th terbit….  

Luaran Tambahan (bila ada) (bila ada) (bila ada)  

 

 

F. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan 

pengutipan. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam 

Daftar Pustaka. 
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