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I. LATAR BELAKANG

4

• Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam 

melaksanakan tugas tridarmanya. 

• Dosen yang melakukan penelitian maupun pengabdian kepada 

masyarakat harus konsisten dengan bidang ilmu dan atau mata kuliah 

yang diampu dan pengembangannya sekaligus menjadi tanggung

jawabnya.

• Penelitian Berbasis Kompetensi ini, diharapkan dosen lebih leluasa 

memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan 

tridharma. 

• Secara lebih khusus, dengan penelitian ini diharapkan dosen selalu 

konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga program penelitiannya 

tuntas dan menjadi peneliti terbaik di bidangnya. 

• Penelitian ini juga penting guna memudahkan pemerintah 

mengidentifikasi dan memetakan kompetensi dosen/peneliti di Indonesia



a. Meningkatkan kompetensi dosen dalam 
penelitian yang sesuai bidang ilmunya;

b. Memberikan keleluasaan kepada dosen 
dalam menekuni bidang ilmunya secara 
konsiten. Sehingga penelitiannya tuntas 
dan menjadi terbaik di bidangnya; 

c. Memudahkan pemerintah mengidentifikasi
dan memetakan kompetensi dosen/peneliti
di Indonesia.

2. TUJUAN



a. Publikasi ilmiah di jurnal internasional 
bereputasi dan atau di jurnal nasional 
terakreditasi minimal satu artikel per 
tahun; 

b. Buku ajar di bidang iptek yang diterbitkan
oleh penerbit dan beredar secara nasional 
pada akhir tahun ke-2 atau akhir tahun 
ke-3, sesuai dengan jangka kegiatan yang 
diusulkan.

3. LUARAN UTAMA



a. HKI;
b. Teknologi tepat guna/rekayasa sosial-ekonomi;
c. Rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan 

publik;
d. Pengakuan dari peers-nya sebagai narasumber 

di bidangnya (berupa undangan sebagai  
pembicara kunci dalam pertemuan ilmiah atau 
sebagai dosen/peneliti tamu), atau meraih
penghargaan (award) dari pemerintah/ asosiasi; 

e. Terbangun jejaring kerjasama antar peneliti dan
antar lembaga.

LUARAN LAINNYA



a. Dosen diberi kebebasan memilih topik berdasarkan peta 
jalan penelitian dan pengabdian  kepada masyarakat yang 
menjadi kompetensinya;

b. Jangka waktu penelitian 2–3 tahun dan luarannya 
dievaluasi setiap tahun;

c. Ketua peneliti mempunyai pendidikan S-3 dg pengalaman
penelitian pd bidang kompetensinya dalam lima tahun 
terakhir;

d. Tim peneliti dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh anggota 
sesuai dengan keperluannya, dg jumlah anggota tidak 
lebih dari dua orang dan salah satu anggota peneliti 
bergelar doktor;

4. KRITERIA & PENGUSULAN



e. Ketua peneliti harus memiliki rencana kegiatan
penelitian sesuai dengan kompetensinya, berikut 
target waktu, strategi pencapaian target, dan 
luaran dari setiap kegiatan (peta jalan penelitian);

f. Jangka waktu penelitian adalah 2-3 tahun, dg   
biaya penelitian Rp100.000.000–Rp150.000.000,-

/judul/th
g. usulan penelitian disimpan menjadi satu file 

dalam format pdf dengan ukuran maksimum 5 MB

dan diberi nama:  
NamaKetuaPeneliti_PT_HIKOM.pdf
kemudian diunggah ke SIMLITABMAS & hardcopy 
dikumpulkan di perguruan tinggi masingmasing.

(Lanjutan)



HALAMAN SAMPUL (Lampiran 4.1)
HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 4.2)
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 4.3)
DAFTAR ISI
RINGKASAN 
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 2. URAIAN KEGIATAN
BAB 3. METODE PENELITIAN
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN
4.1 Anggaran Biaya
4.2 Jadwal Penelitian
REFERENSI
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Biodata ketua dan anggota tim pengusul (Lampiran E)
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas (Lampiran D)
Lampiran 3. Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran B)
Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti dan anggota (Lampiran F)

5. SISTEMATIKA PROPOSAL HIKOM



Proposal maksimum 20 halaman 
(tidak termasuk halaman sampul, halaman 
pengesahan, dan lampiran) 

Ditulis menggunakan font Times
New Roman ukuran 12 dg jarak baris 1,5 spasi 
kecuali ringkasan satu spasi 

Ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika

(lanjutan)



OUTPUT YANG DIJANJIKAN



(lanjutan)



KOMPOSISI ANGGARAN



CONTOH COVER



INSTRUMEN EVALUASI DESK PROPOSAL



INSTRUMEN EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL



INSTRUMEN EVALUASI VISITASI LAPANGAN



INSTRUMEN EVALUASI PROPOSAL LANJUTAN



INSTRUMEN EVALUASI MONEV



(lanjutan)



INSTRUMEN EVALUASI SEMINAR HASIL



INSTRUMEN EVALUASI POSTER



BOROBUDUR Temple, Central Java-Indonesia

Karimunjawa Coral Reef, Central Java-Indonesia
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