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RINGKASAN 

Sistematika penulisan usulan penelitian ini merujuk pada Pedoman Penelitian Kompetitif 

Universitas Jenderal Achmad Yani Tahun 2015, dengan beberapa perubahan yang 

disesuaikan dengan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Edisi XII Tahun 2018.  

Usulan Penelitian Kompetitif Unjani Tahun 2019 maksimum berjumlah 15 halaman (tidak 

termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis 

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

satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai 

berikut. 

Kemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan target 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. Sertakan 

kata kunci 

Kata Kunci: Pedoman, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Template. (2 – 5 kata) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, urgensi 

(keutamaan) penelitian, dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Jelaskan 

juga temuan/inovasi apa yang ditargetkan serta penerapannya dalam rangka menunjang 

pembangunan dan pengembangan ipteks-sosbud. Maksimum 2 halaman. 

1.1 Latar Belakang  

Menjelaskan adanya gejala/masalah yang menjadi isu sentral penelitian atau gejala 

penelitian sebagai informasi awal untuk diteliti, berdasarkan fakta-fakta atau data-data 

(dari jurnal ilmiah, prosiding seminar biro pusat statistik, majalah ilmiah, berita, dan lain-

lain)  

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Menjelaskan faktor atau variabel yang teridentifikasi sebagai masalah. Dapat dirumuskan 

dalam bentuk pertanyaan maupun kalimat yang sederhana. 

1.3 Tujuan Khusus Penelitian 

Tujuan penelitian menjelaskan apa yang akan dihasilkan atau dicapai oleh peneliti 

bergantung pada jenis penelitian. Tujuan penelitian harus konsisten, dengan masalah yang 

sudah dirumuskan 

1.4 Urgensi Penelitian 

Menjelaskan manfaat penelitian secara langsung terhadap masyarakat. Suatu kegiatan 

penelitian dikatakan urgen jika output penelitian dapat menyelesaikan masalah secara 

strategis. 

1.5 Potensi Hasil Penelitian 

Menjelaskan output penelitian yang berpotensi untuk diusulkan dalam perolehan paten, 

hak cipta, dan lain-lain  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kemukakan penelitian terdahulu yang relevan, termasuk yang telah dilakukan oleh ketua 

peneliti. Sangatlah penting menunjukkan posisi penelitian terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu yang terkait dan kebaharuan penelitian yang direncanakan, dinyatakan sebagai 

state of the art penelitian. Sumber pustaka yang digunakan sebaiknya dari hasil penelitian 

terdahulu dalam bentuk jurnal /prosiding/paten mutakhir. Hanya pustaka yang dirujuk yang 

dicantumkan dalam daftar pustaka, begitu pula sebaliknya. Disarankan penggunaan sumber 

pustaka 10 tahun terakhir. 

Untuk peneliti yang mempunyai rekam jejak penelitian yang relevan dengan topik 

penelitian yang diajukan, sertakan peta jalan (roadmap) penelitian. Peta jalan penelitian 

ini menyatakan penelitian yang dilakukan peneliti di waktu lalu, penelitian yang diajukan 

dan penelitian lanjutan yang direncanakan di waktu mendatang (setelah tahun pelaksanaan 

penelitian yang diajukan). Sertakan tahun setiap rekam jejak tersebut dan sebaiknya 

disertai publikasinya. Peta jalan penelitian sangat penting dalam realisasi target penelitian. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

Merupakan strategi mencapai target penelitian yang telah ditentukan. Bagian ini memuat 

desain penelitian, tahapan, luaran setiap tahun (pada penelitian multi tahun) dan indikator 

capaian yang ditargetkan. Bagian ini dilengkapi juga dengan diagram alir penelitian yang 

menjelaskan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang 

diusulkan. Indikator keberhasilan penelitian tercermin dalam kesimpulan hasil penelitian. 
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BAB 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

 

Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan 

status pencapaiannya.  

Luaran Penelitian Internal Unjani  adalah: 

a. Luaran Wajib: 

1) Kategori Penelitian K1 dan K2:  Publikasi ilmiah dalam seminar nasional/jurnal 

nasional tak terakreditasi/bahan ajar  

2) Kategori Penelitian K3: Publikasi ilmiah dalam prosiding internasional/buku ajar 

3) Kategori Penelitian K4: Publikasi dalam jurnal internasional/buku ajar 

berISBN/perolehan HKI (Paten, hak cipta) 

      Luaran wajib tersebut di atas dilaporkan pada masa akhir masa penelitian.  

b. Luaran Tambahan: 

Luaran tambahan adalah luaran selain yang disebutkan dalam luaran wajib. 

Tabel 4.1 Rencana Target Capaian Tahunan 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan TS TS+1 TS+n 

1 Artikel Ilmiah dimuat di 

Jurnal 

Internasional 

bereputasi 
     

Internasional      

Nasional 

terakreditasi 

     

Nasional non 

akreditasi 

terindeks DOAJ, 

GS, dll 

     

2 Artikel Ilmiah dimuat 

dalam prosiding 

Internasional 

terindeks 

     

Internasional,       

Nasional 

terindeks 

     

Nasional tidak 

terindeks 

     

3 Invited speaker dalam 

temu ilmiah 

Internasional      

Nasional      

4 Visiting Lecturer Internasional      
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No Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan TS TS+1 TS+n 

5 Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) 

Paten      

Paten Sederhana      

Hak Cipta      

Merek Dagang      

Rahasia Dagang      

Desain Produk 

Industri 

     

Indikasi 

Geografis 

     

6 Teknologi Tepat Guna       

7 Model/Purwarupa/Desain/ 

Karya Seni/Rekayasa 

Sosial 

      

8 Buku (ISBN)       

9 Naskah akademik (policy 

brief, rekomendasi 

kebijakan, atau model 

kebijakan strategis) 

      

Keterangan: 

TS = Tahun awal dimulainya kegiatan penelitian, dituliskan secara eksplisit, misalnya 2019, 

TS+1 = 2020, dst. 
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BAB 5. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

 

5.1 Anggaran Biaya 

Dalam bagian ini ditulis ringkasan anggaran biaya yang disusun berdasarkan Tabel 5.1 

dengan menggunakan standar biaya masukan tahun 2019 sesuai Permenkeu                       

No. 32/PMK.02/2018 atau SBU (Standar Biaya Umum) 2019. Sementara itu, rincian dari 

setiap komponen jenis pengeluaan yang tercantum dalam Tabel 5.1 dijelaskan dalam 

lampiran. Anggaran biaya ditulis secara terperinci dan realistis dalam tabel justifikasi 

anggaran sebagaimana pada Lampiran A Pedoman Penelitian Kompetitif Universitas 

Jenderal Achmad Yani Tahun 2015. 

Tabel 5.1 Format ringkasan anggaran biaya Hibah Penelitian Kompetitif Unjani 

No. Jenis Pengeluaran Biaya yang  diusulkan 

(Rp.) 

1. Honorarium (tidak termasuk honor peneliti, 

maksimum 30%) 

 

2. Bahan habis pakai dan peralatan (30% - 50%)  

3. Perjalanan (15% - 25%)  

4. Lain-lain (publikasi, seminar, laporan, ATK, dll. 

Maksimum 15%) 

 

Jumlah  

5.2 Jadwal Penelitian 

Jadwal pelaksanaan penelitian disusun dengan tahapan yang jelas dalam bentuk tabel 

seperti pada Lampiran B Pedoman Penelitian Kompetitif Universitas Jenderal Achmad 

Yani Tahun 2015. Jadwal penelitian berkorelasi dengan tahap pada metode penelitian. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Daftar pustaka dan referensi menggunakan gaya Harvard. Gaya kutipan dan penulisan 

daftar referensi tersebut dapat dibuat menggunakan perangkat lunak reference manager 

seperti EndNote, Mendeley, Zotero, dsb. Berikut adalah penjelasan mengenai gaya 

penulisan referensi Harvard (Mendeley Ltd., 2018): 

1. Dasar Referensi Harvard: Penyebutan Referensi dalam Tulisan (Sitasi) 

Kutipan dalam batang tubuh tulisan dapat berupa kutipan langsung atau pun tak 

langsung dari sebuah karya. Referensi dari sebuah kutipan pada batang tubuh 

tulisan ditulis secara singkat. Kelengkapan lainnya mengenai data referensi ditulis 

secara lengkap di daftar pustaka atau daftar referensi. Pada referensi menggunakan 

gaya Harvard, referensi kutipan dalam batang tubuh tulisan hanya menyertakan 

nama belakang penulis/editor, tahun publikasi dan halaman. Berikut adalah 

contohnya: 

a. Misalkan penulis artikel adalah James Mitchell, maka bentuk 

referensinya menjadi: 

Mitchell (2017) menyatakan bahwa… 

atau   

(Mitchell, 2017) 

b. Jika terdiri dari dua penulis, maka tulis nama belakang seluruh penulis: 

Mitchell and Thomson (2017) menyatakan bahwa… 

atau 

(Mitchell and Thomson, 2017) 

c. Jika penulis berjumlah tiga orang atau lebih, maka tulis nama belakang 

penulis pertama dan diikuti dengan ‘dkk.’: 

Mitchell dkk. (2017) menyatakan bahwa…  

atau 

(Mitchell dkk., 2017) 

d. Jika tidak tercantum nama penulis (orang) maka dapat digunakan nama 

organisasi tempat penulis bernaung, Jika tidak, maka Judul Referensi harus 

dicetak miring: 

(Mendeley Ltd., 2017) 

atau 
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(A guide to citation, 2017) 

e. Jika mengutip dari beberapa karya dari penulis yang sama di tahun 

yang sama pula, maka penulisan tahun referensinya diberi tambahan huruf 

a, b, c. Urutan a, b, c, dst. tersebut didasarkan pada urutan penulisan pada 

daftar pustaka, yang mana patokan urutan alfabetnya melihat nama 

belakang penulis dan judul tulisannya: 

(Mitchell, 2017a) atau Mitchell (2017b) 

f. Jika mengutip beberapa karya dari penulis yang berbeda, maka 

penulisan referensi digabung dan dipisahkan dengan tanda titik koma (;): 

(Mitchell, 2017; Smith, 2000; Andrews, 1989) 

g. Jika mengutip edisi yang berbeda dari karya yang sama, maka nama 

belakang penulis hanya ditulis sekali dan diikuti oleh tahun terbitan edisi-

edisi yang digunakan sebagai referensi: 

Mitchell (2010; 2017) menyatakan bahwa…  

atau 

(Mitchell, 2010; 2017) 

h. Jika mengutip referensi sekunder, maka sebutkan referensi utamanya 

diikuti keterangan ‘dikutip dalam’ dan referensi sekundernya: 

Smith 2000 (dikutip dalam Mitchell, 2017, hal. 189) 

atau 

(Smith, 2000, dikutip dalam Mitchell, 2017, hal. 189) 

2. Dasar Referensi Harvard: Daftar Pustaka/Referensi 

Daftar pustaka/referensi adalah daftar lengkap dari seluruh referensi yang 

digunakan pada saat membuat sebuah karya (khususnya karya tulis). Daftar ini 

memuat keterangan lengkap terkait identitas referensi seperti nama penulis, tahun 

publikasi, judul, dsb. Gambaran singkat mengenai daftar pustaka/referensi gaya 

Harvard adalah sebagai berikut: 

a. Terletak pada halaman tersendiri di bagian akhir tulisan. 

b. Tersusun rapi sesuai urutan alfabet dari nama penulis, kecuali jika hal 

tersebut tidak dimungkinkan (nama penulis sama) maka diurutkan 

berdasarkan judul tulisan. Contoh kasus lain untuk hal tersebut adalah 

tulisan dengan penulis yang sama dan dibuat pada tahun yang sama pula. 



 

9 

 

c. Seluruh referensi dari kutipan dalam batang tubuh tulisan harus terdata 

dalam daftar pustaka/referensi. 

3. Menulis Berbagai Macam Data Referensi di Daftar Pustaka/Referensi 

menggunakan Gaya Harvard. 

a. Buku. 

Gaya penulisan daftar pustaka/referensi berupa buku mengikuti aturan 

berikut ini: 

 

Contoh: 

Mitchell, J.A. and Thomson, M. (2017) A guide to citation. 3 ed. London: 

London Publishings. 

b. Buku Hasil Suntingan Editor (Penyunting). 

Kategori buku hasil suntingan adalah buku yang dibuat dari kumpulan 

beberapa bab yang mana masing-masing bab ditulis oleh penulis yang 

berbeda-beda. Pada kategori ini, nama penyunting digunakan sebagai nama 

yang tertulis di data referensi pada daftar pustaka. 

Contoh: 

William, S.T. (eds.) (2015) Referencing: a guide to citation rules. New 

York: My Publisher 

c. Bab dari Buku Hasil Suntingan Editor. 

Pada kategori ini, nama penulis bab tersebut dicantumkan dalam data 

referensi pada daftar pustaka. Pada penulisan referensi kutipan dalam 

batang tubuh tulisan nama yang dicantumkan adalah nama belakang 

penulis, bukan nama belakang editor (penyunting). 

 

Contoh: 



 

10 

 

Troy B.N. (2015) ‘Harvard citation rules’ dalam Williams, S.T. (eds.) A 

guide to citation rules. New York: NY Publishers, hal. 34-89. 

 

d. Buku Elektronik 

Penulisan data referensi dari sebuah buku elektronik yang diakses secara 

daring mengikuti aturan berikut. 

 

Contoh: 

Mitchell, J.A., Thomson, M. dan Coyne, R.P. (2017) A guide to citation. E-

book library [daring]. Tersedia pada: https://www.mendeley.com/reference-

management/reference-manager (diakses: 10 September 2016) 

Namun, jika buku elektronik tersebut adalah hasil unduhan yang dibaca 

menggunakan perangkat pembaca buku elektronik maka jenis format 

dokumen buku atau jenis perangkat pembacanya perlu dicantumkan 

mengikuti aturan berikut. 

 

Contoh jenis perangkat pembaca [pembaca e-book] tersebut adalah Kindle 

e-book [pembaca e-book]’ 

Contoh: 

Mitchell, J.A., Thomson, M. dan Coyne, R.P. (2017) A guide to citation. 

Pdf [pembaca e-book]. Tersedia pada: 

https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager 

(Diakses: 10 September 2016) 

  

https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager
https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager
https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager
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e. Artikel pada Jurnal (Jurnal Luring). 

Setelan dasar untuk penulisan data referensi jurnal luring mengikuti aturan 

berikut. 

 

Contoh: 

Mitchell, J.A. (2017) ‘How citation changed the research world’, The 

Mendeley, 62(9), hal. 70-81. 

f. Artikel dari Surat Kabar atau Koran (Surat Kabar Luring). 

Cara penulisan data referensi artikel dari surat kabar hampir serupa dengan 

jurnal, hanya saja nomor dan volume diganti dengan edisi dan tanggal 

terbit. Edisi digunakan hanya jika informasinya tersedia. 

Contoh: 

Mitchell, J.A. (2017) ‘Changes to citation formats shake the research 

world’, The Mendeley Telegraph (Edisi Lebaran), 6 Juli 2018, hal. 9-12. 

g. Artikel dari Jurnal dan Surat Kabar Daring. 

Pada artikel jurnal dan surat kabar daring, jumlah halaman diganti dengan 

URL atau DOI dari artikel yang ada. 

Contoh artikel jurnal daring: 

Mitchell, J.A. (2017) ‘How citation changed the research world’, The 

Mendeley, 62(9) [daring]. Tersedia pada https://www.mendeley.com/ 

reference-management/reference-manager  (Diakses: 15 November 2018) 

Contoh artikel surat kabar daring: 

Mitchell, J.A. (2017) ‘Changes to citation formats shake the research 

world’, The Mendeley Telegraph (Edisi Lebaran), 6 Juli 2018 [daring]. 

Tersedia pada  https://www.mendeley.com/reference-

management/reference-manager  (Diakses: 15 November 2018) 

  

https://www.mendeley.com/%20reference-management/reference-manager
https://www.mendeley.com/%20reference-management/reference-manager
https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager
https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager
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h. Karya yang Tidak Dicetak (Non-print Material). 

Karya yang masuk pada kategori ini antara lain yaitu foto yang 

dipublikasikan secara daring, film atau video, siaran televisi, musik atau 

rekaman suara. 

Contoh untuk foto yang dipublikasikan secara daring: 

Millais, J.E. (1851-1852) Ophelia [daring]. Tersedia pada: www.tate.org.uk/ 

art/artworks/millais-ophelia-n01506 (Diakses: 21 Juni 2014) 

Aturan penulisan data referensi film atau video adalah sebagai berikut: 

 

Contoh untuk film atau video: 

Rear Window (1954) Disutradarai oleh Alfred Hitchcock [Film]. Los 

Angeles: Paramount Pictures. 

Aturan penulisan untuk siaran televisi adalah sebagai berikut: 

 

Contoh untuk siaran televisi: 

‘Fly’ (2010) Breaking Bad, Seri 2, episode 10. AMC, 23 Mei 2010. 

Aturan penulisan untuk musik atau rekaman suara adalah sebagai 

berikut: 

  

http://www.tate.org.uk/%20art/artworks/millais-ophelia-n01506
http://www.tate.org.uk/%20art/artworks/millais-ophelia-n01506
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Contoh untuk musik atau rekaman suara: 

Beyonce (2016) Lemonade [Visual Album] New York: Parkwood Records. 

Tersedia pada: https://www.beyonce.com/album/lemonade-visual-album/  

(Diakses: 17 Februari 2016). 

i. Situs Web 

Penulisan data referensi daftar pustaka dari situs web mengikuti contoh 

berikut: 

Mitchell, J.A. (2017) How and when to reference [Daring]. Tersedia pada: 

https://www.howandwhentoreference.com/ (Diakses: 27 Mei 2017) 

Mendeley Ltd. (2018) Harvard Format Citation Guide, Guides. Tersedia 

pada: https://www.mendeley.com/guides/harvard-citation-guide (Diakses: 

21 Februari 2019). 

 

  

https://www.beyonce.com/album/lemonade-visual-album/
https://www.howandwhentoreference.com/
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran-lampiran dalam usulan penelitian merujuk pada format lampiran Pedoman 

Penelitian Kompetitif Universitas Jenderal Achmad Yani Tahun 2015, meliputi:  

Lampiran 1 : Justifikasi anggaran penelitian (Lampiran A). 

Lampiran 2 : Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas (Lampiran C) 

Lampiran 3 : Riwayat hidup semua tim peneliti (Lampiran D), ditandatangani diberi 

  tanggal. 

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Ketua Peneliti (Lampiran E). 


