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KATA PENGANTAR 

 

Bapak Haji Muhammad Soeharto merupakan presiden ke-2 Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah salah satu putra terbaik bangsa.  Beliau telah menorehkan berbagai 

prestasi berkelas dunia dan diakui oleh dunia internasional.   

 Nilai-nilai perjuangan dan prestasi Bapak Haji Muhammad Soeharto perlu 

diingatkan kembali kepada masyarakat umum dan ditanamkan kepada genenerasi muda 

yang kurang familiar dengan beliau.  Sebagai bangsa besar yang menghargai jasa-jasa 

pahlawannya, kita patut mengingat kembali beliau. 

 Tema lomba kali ini adalah : “Hibah Riset dan Lomba Esai  Pak Harto, Bapak 

Pembangunan Indonesia”.  Lomba kali ini dilakukan dalam rangkan mengingat kembali 

Bapak Haji Muhammad Soeharto. Mengingat kembali jasa beliau dan menggali nilai-nilai 

kejuangan yang ada dalam karya-karyanya.  

 Lomba dilaksanakan bertujuan untuk: 

1. Mendapatkan persepsi yang utuh dari masyarakat Indonesia tentang Bapak Haji 

Muhammad Soeharto  sebagai Presiden ke-2 Indonesia (1967-1998) 

2. Memberikan beasiswa kepada Peneliti/Mahasiswa/Umum terkait dengan penelitian 

yang menelaah peran Bapak Haji Muhammad Soeharto  dalam Pembangunan Nasional  

3. Memberikan beasiswa penulisan esai/artikel bagi siswa/i SMA/sederajat tentang 

pembangunan nasional oleh Bapak Haji Muhammad Soeharto  dan harapan 

pembangunan di masa yang akan datang 

4. Meningkatkan minat, memotivasi dan mewadahi peneliti/mahasiswa/masyarakat 

umum untuk melakukan riset dengan pendekatan-pendekatan ilmiah  

5. Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang peran Bapak Haji 

Muhammad Soeharto  dalam pembangunan nasional melalui data-data hasil riset 

 

 

 



3 
 

Sasaran dalam kegiatan lomba ini adalah: 

1. Peneliti, Mahasiswa dan Masyarakat Umum 

2. Siswa SMA/Sederajat 

3. Sedang melakukan penelitian atau akan melakukan riset tentang Presiden Ke-2 

Indonesia, Bapak Haji Muhammad Soeharto  

4. Memiliki proposal penelitian terkait dengan Bapak Haji Muhammad Soeharto dengan 

pendekatan metodologi yang saintifik (scientific approaches) 

5. Memiliki esai/artikel yang menarik terkait dengan Bapak Pembangunan, Bapak Haji 

Muhammad Soeharto , dan harapan pembangunan nasional di masa yang akan datang 

 Kami berharap akan banyak peserta yang ikut terlibat dalam lomba ini.  Dengan 

demikian semakin banyak pula masyarakat Indonesia yang terinformasi tentang sosok 

Bapak Haji Muhammad Soeharto.  

 

        Jakarta, 16 Februari 2021 

Rektor Univeritas Trilogi 

 

 

 

     Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D 
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LATAR BELAKANG PROGRAM 

 

Bapak Haji Muhammad Soeharto (HMS) merupakan presiden ke-2 Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan masa jabatan selama lebih dari 30 tahun (1967-1998). Selama 

masa jabatannya, beliau telah menunjukkan terobosan-terobosan baik dibidang ekonomi, 

sosial, politik dan ilmu pengetahuan. Beberapa program Bapak Haji Muhammad Soeharto 

(HMS) yang telah tercatat bahkan terkenang sampai sekarang adalah program 

REPELITA (rencana pembangunan lima tahun), keberhasilan beliau dalam memenuhi 

konsumsi pangan nasional terutama beras dengan catatan konsumsi per kapita yang 

tinggi, dan bahkan Indonesia bisa menjadi salah satu pengekspor beras dunia. Oleh karena 

itu pula Haji Muhammad Soeharto, dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Selain itu, 

Bapak Haji Muhammad Soeharto (HMS) juga sangat peduli terhadap pembangunan 

sumberdaya manusia melalui Pendidikan, Penguasaan Ilmu Pengetahuan, dan Penelitian. 

Haji Muhammad Soeharto (HMS) pernah menginstruksikan Menteri PUTL, Ir. Sutami 

kala itu, untuk melakukan dan meneruskan penelitian bagi pembangunan perumahan 

rakyat.  

Namun, studi-studi ataupun riset yang menelaah dan menguji program, kinerja, prestasi 

hingga sosok Bapak Haji Muhammad Soeharto (HMS) sebagai salah satu pemimpin 

Indonesia yang berpengaruh dalam pembangunan nasional masih sangat minim. Hal ini 

berdampak pada kurangnya informasi yang memadai bagi masyarakat yang bisa menjadi 

sumber bacaan yang terbukti kebenarannya. Sehingga, opini-opini yang belum tentu bisa 

dipertanggungjawabkan beredar menjadi lebih dominan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu 

riset berkualitas terkait capaian dan terobosan Bapak Haji Muhammad Soeharto (HMS) 

pada masa-nya sebagai salah satu putra terbaik bangsa, sehingga data dan informasi yang 

dipaparkan dapat dipercaya. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan riset 

berkualitas yakni melalui program hibah riset yang dipilih dari peneliti-peneliti yang 

memiliki proposal yang terbaik.  

Pada dasarnya, penelitian yang berkualitas harus memiliki latar belakang yang baik, data 

awal (preliminary data) yang memadai serta metodologi yang jelas, dan memungkinkan 

untuk dilakukan. Sehingga, riset ini perlu mendapatkan dukungan pendanaan agar bisa 

dilaksanakan dan tercapainya kaidah-kaidah ilmiah. Melalui program hibah riset 

diharapkan peneliti-peneliti dapat termotivasi dalam melakukan riset dan menulis ide-ide 
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melalui proposal yang menarik. Selain itu, hibah riset juga bisa membantu peneliti dalam 

menghasilkan dan meyajikan data yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat dan 

sejarah kemajuan bangsa.   

Disamping itu, generasi-generasi muda juga perlu diingatkan kembali tentang 

keberhasilan dan kesuksesan kepemimpinan serta program pembangunan yang pernah 

diterapkan. Hal ini dapat menjadi sebuah ilmu pengetahuan, pelajaran sejarah, pedoman 

dan contoh dalam mewujudkan impian pembangunan di masa yang akan datang. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan kegiatan kompetisi Esai atau artikel tingkat SMA/sederajat 

untuk mendukung program beasiswa riset ini dari aspek harapan generasi milenial bagi 

Indonesia dimasa yang akan datang.  

 

TEMA PROGRAM 

“Hibah Riset dan Lomba Esai” 

Pak Harto, Bapak Pembangunan Indonesia.  

Pilihan topik proposal yang diusulkan bisa mengusung (tetapi tidak mengikat/harus) 

pada tema-tema berikut ini:   

1. Swasembada Pangan 

2. Trilogi Pembangunan 

3. Program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) 

4. Kerjasama dan Diplomasi Internasional 

5. Pertahanan dan Keamanan Nasional 

6. Kepemimpinan pak Harto 

7. Dan lain-lain terkait pembangunan Nasional di era Pak Harto 
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TUJUAN PROGRAM 

 

1. Mendapatkan persepsi yang utuh dari masyarakat Indonesia tentang Bapak Haji 

Muhammad Soeharto (HMS) sebagai Presiden ke-2 Indonesia (1967-1998) 

2. Memberikan beasiswa kepada Peneliti/Mahasiswa/Umum terkait dengan penelitian 

yang menelaah peran Bapak Haji Muhammad Soeharto (HMS) dalam Pembangunan 

Nasional  

3. Memberikan beasiswa penulisan esai/artikel bagi siswa/i SMA/sederajat tentang 

pembangunan nasional oleh Bapak Haji Muhammad Soeharto (HMS) dan harapan 

pembangunan di masa yang akan datang 

4. Meningkatkan minat, memotivasi dan mewadahi peneliti/mahasiswa/masyarakat 

umum untuk melakukan riset dengan pendekatan-pendekatan ilmiah  

5. Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang peran Bapak Haji 

Muhammad Soeharto (HMS) dalam pembangunan nasional melalui data-data hasil 

riset 

SASARAN KEGIATAN 

 

1. Peneliti, Mahasiswa dan Masyarakat Umum 

2. Siswa SMA/Sederajat 

3. Sedang melakukan penelitian atau akan melakukan riset tentang Presiden Ke-2 

Indonesia, Bapak Haji Muhammad Soeharto (HMS) 

4. Memiliki proposal penelitian terkait dengan Bapak Haji Muhammad Soeharto (HMS) 

dengan pendekatan metodologi yang saintifik (scientific approaches) 

5. Memiliki esai/artikel yang menarik terkait dengan Bapak Pembangunan, Bapak Haji 

Muhammad Soeharto (HMS),  dan Harapan pembangunan nasional di masa yang akan 

datang 
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JENIS KEGIATAN  

(KATEGORI, SISTEMATIKA, TAHAPAN SELEKSI DAN 

PENGUMUMAN) 

 

KATEGORI PROGRAM KEGIATAN 

Kegiatan Hibah Riset 100 tahun Bapak Haji Muhammad Soeharto (HMS) akan 

dibagi menjadi 3 kategori: 

1. KATEGORI A: Hibah Riset untuk Peneliti/Mahasiswa S2, S3/Umum dengan 

ketentuan maksimal pengusulan anggaran proposal Rp. 22 juta.  Untuk kategori ini 

dibiayai 6 proposal.  

2. KATEGORI B: Hibah Riset untuk Mahasiswa tingkat S1 dengan ketentuan 

maksimal pengusulan anggaran proposal Rp 8 juta.  Untuk kategori ini akan 

dibiayai 5 proposal terbaik dan mendapatkan beasiswa pascasarjana di Universitas 

Trilogi.   

3. KATEGORI C: Beasiswa penulisan Esai/Artikel untuk Siswa/i SMA/sederajat 

dengan total hadiah maksimal Rp.15 juta untuk pemenang pertama dan akan dipilih 

3 pemenang utama dan 2 juara harapan. Untuk kategori ini akan dibiayai 5 

pemenang artikel  terbaik dan mendapatkan beasiswa studi sarjana (S1) di 

Universitas Trilogi.   

   

KEGIATAN KATEGORI A DAN B (HIBAH RISET) 

a) Peserta yang mengajukan proposal riset merupakan peneliti/mahasiswa S2, 

S3/umum yang ditunjukkan melalui, kartu tanda penduduk (KTP) atau Nomor 

Induk Mahasiswa aktif.  

Peserta membuat proposal dengan paper size A4, margin 4x4x4x3 cm dan 

mengirimkan proposal dengan format dan sistematika sebagai berikut: (mengacu 

pada format proposal lampiran 1-11) 

1) Sampul/halaman sampul, 

2) Halaman pengesahan, 

3) Daftar isi,  

4) Ringkasan 

5) Pendahuluan 

6) Tinjauan pustaka,  
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7) Metode Penelitian 

8) Luaran dan Target Capaian  

6)  Biaya dan Jadwal Kegiatan (Durasi maksimal 3 bulan)  

8)  Daftar pustaka, dan  

9)  Lampiran,  

b) Peserta bisa mengajukan lebih dari satu proposal dengan ketentuan 1 (satu) proposal 

sebagai ketua dan 1 (satu) proposal sebagai anggota  

c) Pengusul proposal riset terdiri dari minimal 2 peneliti/mahasiswa/orang, dengan 

satu orang bertindak sebagai ketua peneliti yang bertanggung jawab penuh terhadap 

jalannya riset dan penandatanganan kontrak beasiswa 

d) Proposal dikirimkan melalui email: 100thpakharto@trilogi.ac.id dengan format 

Nama Ketua_Nomor Identitas (Nomor KTP atau Nomor Induk Mahasiswa) 

Instansi/Universitas _Kota (alamat tempat tinggal) 

e) Batas akhir pengirimpan proposal : 1 Juni 2021 

f) Peserta yang mengirimkan proposal akan mendapatkan notifikasi atau bukti bahwa 

proposalnya sudah diterima dengan baik. 

g) Peserta yang mengirimkan proposal akan mendapatkan list peserta-peserta 

beasiswa riset yang mengajukan proposalnya maksimal 1 minggu setelah deadline 

pengiriman proposal 

h) Catatan: proposal yang tidak sesuai dengan format yang diminta tidak akan diproses 

lebih lanjut untuk tahapan seleksi  

 

Adapun sistematika proposal/usulan penelitian sebagai berikut: 

1. SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN 

a. Usulan Hibah maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman 

sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan font 

Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan 

satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika: 

1) SAMPUL 

2) LEMBAR PENGESAHAN 

3) DAFTAR ISI 

mailto:100thpakharto@trilogi.ac.id
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4) RINGKASAN (maksimum satu halaman) 

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai 

serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. 

Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang 

rencana kegiatan yang diusulkan. Ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 

kata yang berisi latarbelakang penelitian, tujuan dan tahapan metode 

penelitian dan luaran yang ditargetkan. Dalam ringkasan juga dituliskan 

maksimal 5 kata kunci.  

5) BAB I. PENDAHULUAN. 

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. Jelaskan tentang latar belakang pemilihan 

topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam 

mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. 

Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang 

menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan. 

Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan 

pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan/pengujian 

hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah 

dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan 

8enelitian. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian secara 

ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. 

6) BAB II. 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. Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya 

gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, 

temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk 
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dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan 

sebaiknya mutakhir (maksimum 5 tahun terakhir) dengan mengutamakan 

artikel pada  jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dalam pengembangan 

konsep dan praksis . 

7) BAB III. METODE PENELITIAN 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak 

melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan bagan alur penelitian 

yang dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal 

bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. 

Pada bagian ini harus juga mengisi tugas masing- masing anggota 

pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan. Uraikan secara rinci 

metode yang  akan digunakan  meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi 

penelitian, perubahan yang diamati/diukur, model yang digunakan, 

rancangan penelitian, serta teknik  pengumpulan  dan  analisis data. Untuk 

penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan 

pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, 

serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian. 

8) BAB IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan (jika 

ada), tahun capaian, dan status pencapaiannya. Luaran penelitian dapat 

berupa buku, publikasi ilmiah atau pemakalah oral pada seminar 

nasional/internasional. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan 

menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran 

berupa buku.  

9) BAB V. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

a. 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 
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SBK penelitian (biaya ini sudah termasuk biaya pencapaian luaran 

wajib) dan biaya luaran tambahan yang akan dicapai. Justifikasi 

anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan format 

sebagaimana pada Lampiran 2. Sedangkan ringkasan anggaran biaya 

disusun sesuai dengan format Tabel di bawah dengan komponen 

sebagai berikut: 

No Jenis Pengeluaran Biaya yang diusulkan (Rp) 

1 Bahan habis pakai dan peralatan      

2 Perjalanan  

3 Lain-lain: publikasi, seminar, 

laporan, lainnya sebutkan 

 

Jumlah  

 

b. Jadwal Penelitian 

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 

3 bulan dalam bentuk bar chart seperti dalam Lampiran. 

10)  DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan 

abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau 

penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga 

mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman 

dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan 

penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

11) LAMPIRAN 

Lampiran 1. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas 

(terlampir).  

Lampiran 2. Biodata ketua dan anggota (terlampir).  

Lampiran 3. Surat pernyataan ketua peneliti (terlampir) 
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A.  JADWAL PELAKSANAAN 

 

Jadwal pelaksanaan penelitian diselenggarakan selama 3 bulan terhitung 

dari bulan Juli sampai September 2021. 

No Kegiatan Waktu 

1 Sosialisasi Hibah Penelitian  Februari - Juni 2021 

2 Pengusulan proposal Penelitian (submit ke: 
100thpakharto@trilogi.ac.id  

Maret – Juni 2021 

3 Batas Akhir Pengiriman proposal 1 Juni 2021 

4 Pengumuman proposal yang dinyatakan lolos 8 Juni 2021 

5 Penandatanganan kontrak  1 Juli 2021 

6 Pelaksanaan penelitian  1 Juli – September 2021 

7 >Laporan Pendahuluan  1 Agustus 2021 

8 >Laporan Tengah  30 Agustus 2021 

9 >Laporan akhir  30 September 2021 

10   >Presentase Laporan Akhir 1 Oktober 2021 

 

 

B. PENDANAAN 

Pendanaan untuk proposal yang lolos akan dilakukan dalam dua termin. 

Termin pertama dibayarkan sebesar 70% dari total dana yang disetujui 

pada saat penandatanganan kontrak. Termin kedua akan dibayarkan 

sejumlah 30% dari total dana setelah laporan akhir dan bukti penerimaan 

jurnal/proceeding/buku diinput. 

C. PENILAIAN 

Penilaian proposal dilakukan oleh reviewer internal dan eksternal dari Universitas 

Trilogi yang ditunjuk oleh Rektor berdasarakan surat keputusan (SK) dan 

bertugas menyeleksi proposal yang masuk sesuai dengan komponen unsur 

penilaian sebagaimana tabel dibawah ini. 

Unsur Penilaian Persentase 

Relevansi usulan dengan gagasan tema 30% 

Kualitas substansi perumusan masalah   

dan metodologi 

25% 

Kebaharuan riset 20% 

Kesesuaian format penulisan 15% 

Target dan capaian 10% 

 

mailto:100thpakharto@trilogi.ac.id
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KEGIATAN KATEGORI C (PENULISAN ESAI/ARTIKEL UNTUK 

SMA/SEDERAJAT) 

1. Peserta yang mengajukan penulisan esai/artikel merupakan siswa SMA/sederajat 

yang ditunjukkan melalui kartu tanda siswa/kartu pelajar aktif  

2. Tulisan Esai merupakan atas nama  perorangan/kelompok 

3.  Peserta dapat mengikutsertakan maksimal  1 (satu) tulisan esai 

4. Naskah Esai yang dikirim bersifat orisinil, dan bebas plagiat, bukan saduran, 

terjemahan, atau pun murni menjiplak, baik sebagian ataupun keseluruhan 

5. Naskah Esai minimal berisi 500 suku kata sampai maksimal 2000 suku kata 

6. Esai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar  

7. Esai dikirimkan melalui email: 100thpakharto@trilogi.ac.id dengan format 

EsaiSMA_Nama Siswa_Nomor Induk Siswa_Nama Sekolah _Kota 

8. Batas akhir pengiriman esai 1 Juni 2021 

9. Pengumuman Pemenang Esai 8 Juni 2021 

10. Peserta yang mengirimkan esai akan mendapatkan notifikasi atau bukti bahwa 

Esai sudah diterima dengan baik. 

11. Peserta yang mengirimkan Esai akan mendapatkan list peserta-peserta yang 

berpartisipasi maksimal 1 minggu setelah deadline/batas akhir pengiriman  

12. Catatan: Esai yang tidak sesuai dengan format yang diminta tidak akan diproses 

lebih lanjut untuk tahapan seleksi  

 

TAHAPAN SELEKSI 

1. Seleksi proposal awal berupa seleksi administrasi, kelengkapan data dan kesesuaian 

format proposal dan esai (seleksi administratif)  

2. Proposal dan esai yang lolos seleksi administratif kemudian akan di review secara 

substantif oleh tim pakar yang terdiri dari Tim Internal dan Reviewer Eksternal 

3. Penilaian substantif Proposal Beasiswa Riset (Kategori A dan B) berupa kesesuaian 

latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi dan anggaran. Penilaian substantif esai 

berdasarkan isi 

4. Proposal Beasiswa Riset yang dinyatakan lolos seleksi substantif akan diumumkan 

sebagai shortlisted kandidat penerima beasiswa, sedangkan esai akan langsung 

diumumkan berdasarkan peringkat untuk mendapatkan 5 pemenang  

mailto:100thpakharto@trilogi.ac.id
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5. Para kandidat penerima beasiswa riset (kategori A dan B) akan dinilai oleh pihak 

Yayasan untuk persetujuan pendanaan dan penerima beasiswa riset. 

 

PENGUMUMAN 

1. Penerima hibah riset (kategori A dan B) dan pemenang naskah esai (kategori C) 

akan mendapatkan notifikasi hasil seleksi melalui email masing-masing 

2. Penerima hibah riset dan pemenang naskah esai akan diumumkan secara resmi 

melalui website universitas Trilogi dan akun media sosial Universitas Trilogi 

3. Penerima hibah riset dan pemenang naskah esai juga akan menjadi tamu undangan 

dalam rangkaian acara 100 tahun  dan secara seremonial akan menerima beasiswa  

4. Penandatangan kontrak beasiswa riset (kategori A dan B) dilakukan secara 

langsung oleh ketua peneliti   
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ALUR SELEKSI BEASISWA RISET  
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Lampiran 1.  Format Halaman Sampul Proposal 

 

USULAN/PROPOSAL 

BEASISWA RISET 100 TAHUN PAK HARTO 

  

    

 

Logo Institusi 

/Universitas  

Pengusul 

 

 

…………………JUDUL RISET……………… 

 

TIM PENGUSUL 

1. ………Nama……. [Ketua] 

2. …….Nama……. [Anggota] 

3. …….Nama.……[Anggota]  

 

…………..NAMA INSTITUSI…………… 

……………Bulan & Tahun Pengusulan………. 
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USULAN/PROPOSAL 

                   (SKEMA ……) 

 

 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN 

 

TIM PENGUSUL 

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar) 

 

 

UNIVERSITAS TRILOGI 

April 2021 
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Lampiran 2. Halaman Pengesahan Proposal 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

Judul Penelitian : ......................................................................................... 

Ketua Peneliti :  

a. Nama Lengkap : .......................................................................................... 

b. NIK : .......................................................................................... 

c.Tempat, tanggal 

lahir 

: .......................................................................................... 

d. Profesi 
: .......................................................................................... 

e. Pendidikan : .......................................................................................... 

f. Nomor HP : .......................................................................................... 

g. Alamat e-mail : .......................................................................................... 

Anggota Peneliti (1) :  

a. Nama Lengkap : .......................................................................................... 

b. NIK : .......................................................................................... 

Anggota Peneliti (2) :  

a. Nama Lengkap : .......................................................................................... 

b. NIK : .......................................................................................... 

Biaya Penelitian : - diusulkan ke Universitas Trilogi Rp ........................... 

  

 

 …………, ............... 2021 

Mengetahui Ketua Tim Pelaksana, 

Atasan/Pimpinan/Dekan/Ketua Program Studi 

 

……Nama……      ….Nama……… 

(NIK/NIP/NIM)      (NIK/NIP/MIM) 
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Lampiran 3. Daftar Isi Proposal 

 

DAFTAR ISI 

                 Hal 

HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................. i 

DAFTAR ISI........................................................................................................ ii 

RINGKASAN………………………………………………………………….. iii 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang............................................................................. 1 

 1.2 Tujuan Penelitian......................................................................... 3 

 1.3 Luaran Penelitian......................................................................... 3

      

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sub bab ………………………………………………………… 4 

2.2 Sub bab…………………………………………………………. 6 

2.3 Sub bab…………………………………………………………. 7 

2.4 Sub bab……………………………………………………..….. 9 

 

BAB 3.  METODE PENELITIAN  

 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian………………………………….. 11 

 3.2 Rancangan Penelitian……………………………………………. 11 

 3.3 Parameter Pengamatan…………………………………………... 12 

 3.4 Analisis Data…………………………………………………. 14 

 

BAB 4.  JADWAL DAN BIAYA PENELITIAN 

 4.1 Rencana/Jadwal penelitian……………………………………….. 15 

 4.2 Anggaran Penelitian……………………………………………… 16 

  

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………..  19 

  

LAMPIRAN-LAMPIRAN………………………………………………………… 20 

Lampiran 1. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas  

Lampiran 2. Biodata ketua dan anggota  

Lampiran 3. Surat pernyataan ketua peneliti 
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Lampiran 4. Ringkasan Proposal 

 

RINGKASAN  

 

Dibuat dalam bentuk 1 (satu) paragraf dengan maksimal 300 kata yang berisikan latar 

belakang, tujuan, metode penelitian yang akan dilakukan. 

 

Kata kunci: maksimal 5 kata kunci dan diurutkan secara alfabet, setiap kata kunci dipisah 

dengan tanda koma (,) 
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Lampiran 5. Format Isi (Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metodologi)  

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Latar belakang berisikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi perlunya 

dilakukan judul penelitian yang diajukan, identifikasi dan rumusan masalah serta hipotesa 

apa yang diajukan. Dibuat dengan spasi 1.5, Times New Roman 12.   

 

1.2 Tujuan 

1. Uraikan tujuan penelitian secara umum dan secara spesifik 

2. Dibuat dalam bentuk poin per poin jika lebih dari satu tujuan 

3.  Spasi 1.5, Times New Roman 12.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sub Bab 

Sub bab sub bab sub bab sub bab sub bab studi literatur dan tinjauan pustaka sub 

bab sub bab sub bab sub bab sub studi literatur dan tinjauan pustaka bab sub bab sub bab 

sub bab sub bab sub bab sub bab sub bab studi literatur dan tinjauan Pustaka sub bab sub 

bab sub bab sub bab sub bab sub bab sub studi literatur dan tinjauan pustaka sub bab sub 

bab sub bab sub bab (Times New Roman 12, spasi 1,5) 

 

2.2 Sub Bab 

Sub bab sub bab sub bab sub bab sub bab studi literatur dan tinjauan pustaka sub 

bab sub bab sub bab sub bab sub studi literatur dan tinjauan pustaka bab sub bab sub bab 

sub bab sub bab sub bab sub bab sub bab studi literatur dan tinjauan Pustaka sub bab sub 

bab sub bab sub bab sub bab sub bab sub studi literatur dan tinjauan pustaka sub bab sub 

bab sub bab sub bab (Times New Roman 12, Spasi 1.5) 

 

2.3 Sub Bab 

Sub bab sub bab sub bab sub bab sub bab studi literatur dan tinjauan pustaka sub 

bab sub bab sub bab sub bab sub studi literatur dan tinjauan pustaka bab sub bab sub bab 

sub bab sub bab sub bab sub bab sub bab studi literatur dan tinjauan Pustaka sub bab sub 

bab sub bab sub bab sub bab sub bab sub studi literatur dan tinjauan pustaka sub bab sub 

bab sub bab sub bab (Times New Roman 12, Spasi 1.5) 

 

2.4 Sub Bab  

.     

Sub bab sub bab sub bab sub bab sub bab studi literatur dan tinjauan pustaka sub 

bab sub bab sub bab sub bab sub studi literatur dan tinjauan pustaka bab sub bab sub bab 

sub bab sub bab sub bab sub bab sub bab studi literatur dan tinjauan Pustaka sub bab sub 

bab sub bab sub bab sub bab sub bab sub studi literatur dan tinjauan pustaka sub bab sub 

bab sub bab sub bab (Times New Roman 12, Spasi 1.5) 
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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu dan tempat penelitian waktu dan tempat penelitian waktu dan tempat 

penelitian waktu dan tempat penelitian waktu dan tempat penelitian waktu dan tempat 

penelitian waktu dan tempat penelitian waktu dan tempat penelitian (Times New Roman, 

spasi 1.5) 

   

3.2 Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan 

penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan 

penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan 

penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan 

penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan 

penelitian rancangan penelitian (Times New Roman, spasi 1.5) 

   

3.3 Parameter Pengamatan   

 Parameter pengamatan parameter pengamatan parameter pengamatan parameter 

pengamatan parameter pengamatan parameter pengamatan parameter pengamatan 

parameter pengamatan parameter pengamatan parameter pengamatan parameter 

pengamatan parameter pengamatan parameter pengamatan parameter pengamatan 

parameter pengamatan parameter pengamatan parameter pengamatan parameter 

pengamatan parameter pengamatan (Times New Roman, spasi 1.5) 

   

3.4 Analisis Statistik     

 Analisis data analisis statistik analisis data analisis statistik analisis data analisis 

statistik analisis data analisis statistik analisis data analisis statistik analisis data analisis 

statistik analisis data analisis statistik (Times New Roman, spasi 1.5) 
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Lampiran 6. Luaran dan Target Capaian 

 

 

BAB IV 

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

 
 

 

No 
Jenis Luaran 

Indikator 
Capaian 

Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan Tahun 

 

 
1 

 

Artikel ilmiah 

dimuat di jurnal 

Internasional 
 

   

Nasional 
 

   

2 Pemakalah 
oral/poster pada 
seminar 

Internasional    

Nasional    

3 Buku (ISBN)    

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 
Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

Paten    

Paten sederhana    

Hak cipta    

Merek dagang    

Rahasia dagang    

Desain Produk 
Industri 

   

Indikasi Geografis    

Perlindungan 
Varietas Tanaman 

   

Perlindungan 
Topografi Sirkuit 
Terpadu 

   

5 Teknologi Tepat Guna    

6 
Model/Purwarupa/Desain/Karya 
Seni/Rekayasa Sosial 
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Lampiran 7. Biaya dan Jadwal Penelitian  

 

BAB V  

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

 

5.2 Biaya/Rencana Anggaran Riset 

1. Honorarium 

Honor Honor/Jam (Rp) Waktu 

(jam/minggu) 

Minggu Honor per 

Tahun (Rp) 

Ketua     

Anggota     

SUB TOTAL (Rp)  

2. Pembelian bahan habis pakai 

Material 
Justifikasi 

Pembelian 
Kuantitas 

Harga satuan 

(Rp) 

Harga 

peralatan 

penunjang 

(Rp) 

     

     

SUB TOTAL (Rp)  

3. Perjalanan 

Material 
Justifikasi 

Perjalanan 
Kuantitas 

Harga satuan 

(Rp) 
Biaya (Rp) 

     

     

SUB TOTAL (Rp)  

4. Sewa 

Keperluan Justifikasi Sewa Kuantitas Harga (Rp) Biaya (Rp) 

     

     

     

SUB TOTAL (Rp)  

TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN (Rp)  

 

  5.2 Jadwal Kegiatan 

No Jenis Kegiatan Bulan Bulan Bulan 

1 2 3 .. .. 30 1 2 3 .. .. 30 1 2 3 .. .. 30 

1 Kegiatan 1                   

2 Kegiatan 2                   

3 Kegiatan 3                   

... ..........                   

... ..........                   

n Kegiatan n                   
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Lampiran 8. Daftar Pustaka 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Amiza MA, Maizatul Shima WM, Hayati NI, Juhaida NM. 2015. Optimization of gelatin 

extraction conditions from Cobia (Rachycentron canadum) skin and its 

physicochemical characteristics as compared to bovine gelatin. International 

Food Research Journal 22 (1): 213-224.  

 

Candra A, Novalia N. 2014. Studi awal ektraksi batch daun stevia rebaudiana bertoni 

dengan variabel jenis pelarut dan temperatur. Research Report Engineering 

Science, Universitas Katolik Parahyangan.   

 

Cho SM, Kwak KS, Park DC, Gu YS, Ji CI, Jang DH, Lee YB, Kim SB. 2004. Processing 

optimization and functional properties of gelatin from shark (Isurus 

oxyrinchus) cartilage. Food Hydrocolloids 18: 573-579. 

 

Dewi AK, Sumarjaya IW, Srinandi IGM. 2013. Penerapan metode permukaan respon 

dalam masalah optimalisasi. E-Journal Matematika 2 (2): 32-36. 

 

Hermawati Y, Rafieq A, Wahyono P. 2015. Pengaruh konsentrasi asam sitrat terhadap 

karakteristik ekstrak antosianin daun jati serta uji stabilitasnya dalam es krim. 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

Risyad A. 2016. Faktor-faktor berpengaruh pada ekstraksi minyak dari biji alpukat 

(Persea americana M.) menggunakan pelarut N-Heptana [skripsi]. Fakultas 

Teknik, Universitas Sumatera Utara: Medan.  

 

Zal. A. 2016. Judul Buku. Kota Terbit; Penerbit.  
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Lampiran 9. Format Susunan Organisasi Tim 

Format Susunan Organisasi Tim Peneliti/Pelaksana dan Pembagian Tugas 

 

No Nama  Status dalam 
Tim (Ketua/ 
Anggota) 

Bidang 
Ilmu 

Alokasi Waktu 
(jam/minggu) 

Uraian Tugas 

1.      

2.      
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Lampiran 10. Format Biodata Ketua Tim Peneliti/Pelaksana  

 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap  

2 Jenis Kelamin  

3 Pekerjaan  

4 NIK/NIP/NIM  

6 Tempat/Tanggal Lahir  

7 Email  

8 Nomor Telepon/HP  

9 Alamat Kantor  

10 No. Telp Kantor  

 

B. Riwayat Pendidikan 

Riwayat S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

   

Bidang Ilmu    

Tahun Masuk-Lulus    

Judul Skripsi/Tesis    

Nama Pembimbing    

   

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan skripsi dan tesis) 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jumlah (Rp) 

     

     

     

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian Masyarakat 
Pendanaan 

Sumber* Jumlah (Rp) 

     

     

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul  Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 
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F. Pemakalah Seminar Ilmah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

    

    

 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

1     

2     

 

H. Karya Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema Tahun Jenis Nomor P/ID 

1     

2     

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 

Tahun Terakhir 

No. 
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 

Lainnya yang Telah Diterapkan 
Tahun 

Tempat 

Penerapan 
Respon Masyarakat 

1     

2     

 

I. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau instansi 

lainnya) 

No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1    

2    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengusulan proposal Beasiswa Riset 100 Tahun Pak Harto 

 

 

       Jakarta, …………….. 

          Ketua Pengusul, 
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Lampiran. Biodata Anggota Tim Pengusul 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap  

2 Jenis Kelamin  

3 Pekerjaan  

4 NIK/NIP/NIM  

6 Tempat/Tanggal Lahir  

7 Email  

8 Nomor Telepon/HP  

9 Alamat Kantor  

10 No. Telp Kantor  

 

B. Riwayat Pendidikan 

Riwayat S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

   

Bidang Ilmu    

Tahun Masuk-Lulus    

Judul Skripsi/Tesis    

Nama Pembimbing    

   

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan skripsi dan tesis) 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jumlah (Rp) 

     

     

     

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian Masyarakat 
Pendanaan 

Sumber* Jumlah (Rp) 

     

     

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul  Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 
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F. Pemakalah Seminar Ilmah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

    

    

 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

1     

2     

 

H. Karya Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema Tahun Jenis Nomor P/ID 

1     

2     

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 

Tahun Terakhir 

No. 
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 

Lainnya yang Telah Diterapkan 
Tahun 

Tempat 

Penerapan 
Respon Masyarakat 

1     

2     

 

I. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau instansi 

lainnya) 

No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1    

2    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengusulan proposal Beasiswa Riset 100 Tahun Pak Harto 

 

 

       ....Kota…, …………….. 

         

               Anggota Pengusul 
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Lampiran 11. Format Surat Pernyataan Ketua Peneliti  

 

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : .................................................................. 

Tempat, tanggal lahir : .................................................................. 

NIK/NIP/NIM : .................................................................. 

Pendidikan Terakhir  : .................................................................. 

Profesi  : .................................................................. 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: 

........................................................................................................ 

.......................................... 

........................................................................................................ 

.......................................... 

yang diusulkan dalam skema Beasiswa Penelitian bersifat original dan belum pernah 

dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain. 

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka  

saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke Universitas Trilogi . 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

 

   Kota, tanggal-bulan-tahun 

 Yang menyatakan, 

 Tanda tangan 

          (Materai 6000) 

 

 (Nama Lengkap) 
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LAMPIRAN 12.  FORMAT LAPORAN RISET 

Format Cover dan Halaman Judul 

 

LAPORAN PENELITIAN 

BEASISWA RISET 100 TAHUN PAK HARTO 

  

    

 

Logo  

Universitas  

Trilogi 

 

 

…………………JUDUL RISET……………… 

 

TIM PENGUSUL 

4. ………Nama……. [Ketua] 

5. …….Nama……. [Anggota] 

6. …….Nama.……[Anggota]  

 

…………..NAMA INSTITUSI…………… 

……………Bulan & Tahun Pengusulan………. 
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Format Halaman Pengesahan 

HALAMAN PENGESAHAN 

Judul Riset:  

Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap 

b. NIK/NIP/NIM 

c. Pekerjaan 

d. Nomor HP/Surel 

Anggota Peneliti (1) 

a. Nama Lengkap 

b. NIK/NIP/NIM 

c. Pekerjaan 

…Kota…, Tgl-Bln-Thn 

Mengetahui       Ketua Pengusul 

Atasan/Pimpinan/Dekan/Ketua Program Studi 

 

……Nama……      ….Nama……… 

(NIK/NIP/NIM)      (NIK/NIP/NIM)  

 

 

  Menyetujui, 

 

……Nama…… 

(NIK/NIP/NIM) 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Format Ringkasan 

RINGKASAN  

 

Dibuat dalam bentuk 1 (satu) paragraf dengan maksimal 500 kata yang berisikan latar 

belakang, tujuan, metode penelitian yang akan dilakukan. 

 

Kata kunci: maksimal 5 kata kunci dan diurutkan secara alfabet, setiap kata kunci dipisah 

dengan tanda koma (,) 

 

Times New Roman 12, spasi 1.5 
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Format Daftar Isi 

DAFTAR ISI 

                Hal 

HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................. i 

RINGKASAN…………………………………………………………………... ii 

DAFTAR ISI........................................................................................................ iii 

DAFTAR GEMBAR……………………………………………………………. iv  

DAFTAR TABEL………………………………………………………………. v 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang............................................................................. 1 

 1.2 Tujuan Penelitian......................................................................... 3 

 1.3 Luaran Penelitian......................................................................... 3

      

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sub bab ………………………………………………………… 4 

2.2 Sub bab…………………………………………………………. 6 

2.3 Sub bab…………………………………………………………. 7 

2.4 Sub bab……………………………………………………..….. 9 

 

BAB 3.  METODE PENELITIAN  

 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian………………………………….. 11 

 3.2 Rancangan Penelitian…………………………………………… 11 

 3.3 Parameter Pengamatan………………………………………….. 12 

 3.4 Analisis Data……………………………………………………. 14 

 

BAB 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 4.1 Sub bab………………………………………………………….. 15 

 4.2 Sub bab …………………………………………………………. 16 

 4.3 Sub bab………………………………………………………….. 17 

 4.4 Sub bab………………………………………………………….. 18 

 

BAB 5.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 4.1 Kesimpulan………………………………………………………. 19 

 4.2 Saran ……………………………………………………………... 20 

 

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………..  21 

  

LAMPIRAN-LAMPIRAN………………………………………………………… 22 

Lampiran 1. Realisasi Anggaran 

Lampiran 2. Bukti luaran yang dicapai 

Lampiran 3. Dokumentasi lainnya (jika ada) 
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Format Isi (Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metodologi, Hasil Pembahasan, 

Kesimpulan dan Saran)  

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Latar belakang berisikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi perlunya 

dilakukan judul penelitian yang diajukan, identifikasi dan rumusan masalah serta hipotesa 

apa yang diajukan . Dibuat dengan spasi 1.5, Times New Roman 12.   

 

1.2 Tujuan 

4. Uraikan tujua penelitian secara umum dan secara spesifik 

5. Dibuat dalam bentuk poin per poin jika lebih dari satu tujuan 

6.  Spasi 1.5, Times New Roman 12.   

 

1.3 Luaran Penelitian 

1. Buku (contoh). 

2. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional (contoh) 

3. Pemakalah oral pada seminar nasional/internasional (contoh) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sub Bab 

Sub bab sub bab sub bab sub bab sub bab studi literatur dan tinjauan pustaka sub 

bab sub bab sub bab sub bab sub studi literatur dan tinjauan pustaka bab sub bab sub bab 

sub bab sub bab sub bab sub bab sub bab studi literatur dan tinjauan Pustaka sub bab sub 

bab sub bab sub bab sub bab sub bab sub studi literatur dan tinjauan pustaka sub bab sub 

bab sub bab sub bab (Times New Roman 12, spasi 1,5) 

 

2.2 Sub Bab 

Sub bab sub bab sub bab sub bab sub bab studi literatur dan tinjauan pustaka sub 

bab sub bab sub bab sub bab sub studi literatur dan tinjauan pustaka bab sub bab sub bab 

sub bab sub bab sub bab sub bab sub bab studi literatur dan tinjauan Pustaka sub bab sub 

bab sub bab sub bab sub bab sub bab sub studi literatur dan tinjauan pustaka sub bab sub 

bab sub bab sub bab (Times New Roman 12, Spasi 1.5) 

 

2.3 Sub Bab 

Sub bab sub bab sub bab sub bab sub bab studi literatur dan tinjauan pustaka sub 

bab sub bab sub bab sub bab sub studi literatur dan tinjauan pustaka bab sub bab sub bab 

sub bab sub bab sub bab sub bab sub bab studi literatur dan tinjauan Pustaka sub bab sub 

bab sub bab sub bab sub bab sub bab sub studi literatur dan tinjauan pustaka sub bab sub 

bab sub bab sub bab (Times New Roman 12, Spasi 1.5) 

 

2.4 Sub Bab  

.     

Sub bab sub bab sub bab sub bab sub bab studi literatur dan tinjauan pustaka sub 

bab sub bab sub bab sub bab sub studi literatur dan tinjauan pustaka bab sub bab sub bab 

sub bab sub bab sub bab sub bab sub bab studi literatur dan tinjauan Pustaka sub bab sub 

bab sub bab sub bab sub bab sub bab sub studi literatur dan tinjauan pustaka sub bab sub 

bab sub bab sub bab (Times New Roman 12, Spasi 1.5) 

 

 



38 
 

 

 

BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu dan tempat penelitian waktu dan tempat penelitian waktu dan tempat 

penelitian waktu dan tempat penelitian waktu dan tempat penelitian waktu dan tempat 

penelitian waktu dan tempat penelitian waktu dan tempat penelitian (Times New Roman, 

spasi 1.5) 

   

3.2 Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan 

penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan 

penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan 

penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan 

penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan penelitian rancangan 

penelitian rancangan penelitian (Times New Roman, spasi 1.5) 

   

3.3 Parameter Pengamatan   

 Parameter pengamatan parameter pengamatan parameter pengamatan parameter 

pengamatan parameter pengamatan parameter pengamatan parameter pengamatan 

parameter pengamatan parameter pengamatan parameter pengamatan parameter 

pengamatan parameter pengamatan parameter pengamatan parameter pengamatan 

parameter pengamatan parameter pengamatan parameter pengamatan parameter 

pengamatan parameter pengamatan (Times New Roman, spasi 1.5) 

   

3.4 Analisis Statistik     

 Analisis data analisis statistik analisis data analisis statistik analisis data analisis 

statistik analisis data analisis statistik analisis data analisis statistik analisis data analisis 

statistik analisis data analisis statistik (Times New Roman, spasi 1.5) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Sub Bab 

4.1.1 Sub sub bab 

Hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan 

pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan Hasil 

dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil 

dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan Hasil dan pembahasan hasil 

dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil 

dan pembahasan hasil dan pembahasan Hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil 

dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil (Times New Roman, Font 12, Spasi 1,5) 

 

4.1.2 Sub sub bab 

Hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan 

pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan Hasil 

dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil 

dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan Hasil dan pembahasan hasil 

dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil 

dan pembahasan hasil dan pembahasan Hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil 

dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil (Times New Roman, Font 12, Spasi 1,5) 

 

4.2 Sub Bab 

4.2.1 Sub sub bab 

Hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan 

pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan Hasil 

dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil 

dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan Hasil dan pembahasan hasil 

dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil 

dan pembahasan hasil dan pembahasan Hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan hasil 

dan (Times New Roman, Font 12, Spasi 1,5) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Uraian kesimpulan 1 

2. Uraian kesimpulan 2 

3. Uraian kesimpulan 3 

(Times New Roman 12, Spasi 1,5) 

 

5.2 Saran 

Saran saran saran saran saran saran saran saran saran saran saran saran saran saran 

saran saran saran saran saran saran saran saran saran saran saran saran saran saran saran 

saran saran saran saran saran saran (Times New Roman 12, Spasi 1.5)  
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Format Daftar Pustaka 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Amiza MA, Maizatul Shima WM, Hayati NI, Juhaida NM. 2015. Optimization of gelatin 

extraction conditions from Cobia (Rachycentron canadum) skin and its 

physicochemical characteristics as compared to bovine gelatin. International 

Food Research Journal 22 (1): 213-224.  

 

Candra A, Novalia N. 2014. Studi awal ektraksi batch daun stevia rebaudiana bertoni 

dengan variabel jenis pelarut dan temperatur. Research Report Engineering 

Science, Universitas Katolik Parahyangan.   

 

Cho SM, Kwak KS, Park DC, Gu YS, Ji CI, Jang DH, Lee YB, Kim SB. 2004. Processing 

optimization and functional properties of gelatin from shark (Isurus 

oxyrinchus) cartilage. Food Hydrocolloids 18: 573-579. 

 

Dewi AK, Sumarjaya IW, Srinandi IGM. 2013. Penerapan metode permukaan respon 

dalam masalah optimalisasi. E-Journal Matematika 2 (2): 32-36. 

 

Hermawati Y, Rafieq A, Wahyono P. 2015. Pengaruh konsentrasi asam sitrat terhadap 

karakteristik ekstrak antosianin daun jati serta uji stabilitasnya dalam es krim. 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

Risyad A. 2016. Faktor-faktor berpengaruh pada ekstraksi minyak dari biji alpukat 

(Persea americana M.) menggunakan pelarut N-Heptana [skripsi]. Fakultas 

Teknik, Universitas Sumatera Utara: Medan.  

 

Zal. A. 2016. Judul Buku. Kota Terbit; Penerbit.  
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Realisasi Anggaran 

 

1. Honorarium 

Honor Honor/Jam (Rp) Waktu (jam/minggu) Minggu Honor per Tahun 

(Rp) 

Ketua     

Anggota     

SUB TOTAL (Rp)  

2. Pembelian bahan habis pakai 

Material Justifikasi Pembelian Kuantitas 
Harga 

satuan (Rp) 

Harga peralatan 

penunjang (Rp) 

     

     

SUB TOTAL (Rp)  

3. Perjalanan 

Material Justifikasi Perjalanan Kuantitas 
Harga 

satuan (Rp) 
Biaya (Rp) 

     

     

SUB TOTAL (Rp)  

4. Sewa 

Keperluan Justifikasi Sewa Kuantitas Harga (Rp) Biaya (Rp) 

     

     

     

SUB TOTAL (Rp)  

TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN (Rp)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


