
 
A. Ketentuan Umum 

1. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap Universitas Riau yang mempunyai 
Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar dalam Pangkalan Data 
Perguruan Tinggi (PDPT) yang tersedia di: http://pdpt.dikti.go.id atau 
http://evaluasi.dikti.go.id.  

2. Pada tahun yang sama setiap peneliti hanya boleh terlibat dalam 1 (satu) judul 
penelitian sebagai ketua atau sebagai anggota.  

3. Usulan kegiatan penelitian terdiri dari ketua dan anggota. Jumlah anggota pada 
kegiatan penelitian minimum 2 orang dan maksimum 4 orang. 

4. Bagi dosen Universitas Riau yang penelitiannya pada tahun berjalan telah 
didanai (sebagai ketua) melalui SIM-LITABMAS, Insinas, Grant Sawit  tidak 
diperbolehkan ikut untuk hibah dana Universitas Riau. 

5. Proposal diusulkan ke Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat 
(LPPM) Universitas Riau, diunggah melalui: http://simlitabmas.unri.ac.id. 
Hardcopy diserahkan rangkap 2 ke LPPM UR.  

6. LPPM Universitas Riau wajib melakukan kontrol internal terhadap semua 
kegiatan pengelolaan penelitian dengan mengacu kepada sistem penjaminan 
mutu yang berlaku di Universitas Riau.  

7. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran (output) yang dijanjikan pada 
proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan 
untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya output yang dijanjikan.  

8. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian mengacu kepada 
aturan yang berlaku.  

9. Hasil penelitian wajib diunggah di Perpustakaan Universitas Riau 
  

B. SKEMA Penelitian Dosen Universitas Riau Tahun 2016 (Gelombang 2) 

 
Tabel 1. Ringkasan Skema Hibah, Ketentuan Tim Peneliti  dan Administrasi 

Skema Hibah Ketentuan Tim Peneliti dan Admistrasi Luaran 

Penelitian 
Unggulan 
Universitas 
Riau  
 

a. Ketua peneliti bergelar doktor dengan 
jabatan akademik minimum lektor atau 
Magister dengan jabatan Lektor Kepala 

b. Anggota peneliti minimum 2 orang dan 
maksimum 4 orang berpendidikan 
minimal S2  

c. Penelitian mengacu pada tema yang 
telah ditentukan LPPM UR 

d. Wajib melibatkan mahasiswa S1 
minimum 2 orang untuk tugas akhir 
(skripsi) 

e. Biaya maksimum Rp 45.000.000 
f. Warna sampul merah muda 

 Laporan akhir 

 Artikel Ilmiah untuk di 
publikasikan bertaraf 
internasional 

 Salah satu: Bahan Ajar/ 
Buku Ajar/ Buku Referensi 
atau Teknologi Tepat Guna 
(TTG) 

Penelitian 
Dosen Muda 

a. Tim peneliti dosen pendidikan S-2 
dengan jabatan fungsional maksimum 
Lektor; 

b. Anggota peneliti berjumlah 1-2 orang; 
c. Setiap peneliti hanya diperbolehkan 

mendapatkan Penelitian Dosen Muda 
sebanyak dua kali (dua tahun), baik 
sebagai anggota maupun sebagai ketua 
peneliti; 

 Laporan akhir 

 Artikel ilmiah untuk jurnal 
lokal yang mempunyai ISSN 
atau jurnal nasional. 

 Prosiding pada seminar 
ilmiah baik yang berskala 
lokal, regional maupun 
nasional; dan 

 pengayaan bahan ajar. 

http://pdpt.dikti.go.id/
http://evaluasi.dikti.go.id/
http://simlitabmas.unri.ac.id/


Skema Hibah Ketentuan Tim Peneliti dan Admistrasi Luaran 

d. Usulan penelitian harus relevan dengan 
bidang ilmu yang ditekuni dan mata 
kuliah yang diampu; 

e. Biaya maksimum Rp 20.000.000 
f. Warna sampul biru muda 

 

 

Penelitian Unggulan Universitas Riau  
 

TEMA 1. Pengembangan Wilayah Pesisir dan Daerah Aliran Sungai 

Sub-Tema: 

1. Pengembangan Wilayah Pesisir dan DAS Berbasis Keunggulan Lokal 

2. Penguatan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir 

3. Kajian Kearifan Lokal Budaya Melayu Masyarakat Wilayah Pesisir 

4. Kajian Konstruksi Bangunan di Wilayah Pesisir 

 

Tema 2. Pengembangan Perkebunan dan Peningkatan Ketahanan Pangan 

Sub-Tema: 

1. Pengembangan Agribisnis di Pedesaan dalam Rangka Percepatan 

Pembangunan Daerah Tertinggal, Terpencil dan Terluar 

2. Pengembangan Teknologi Hilirisasi Produk-produk Perkebunan 

3. Penerapan Good Agriculture Practice (GAP) dalam Mewujudkan 

Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan 

4. Perkebunan: Kelapa Sawit, Kelapa Dalam, Karet, Kakao 

 

TEMA 3. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 

Sub-Tema: 

1. Pengelolaan Ekosistem Gambut 

2. Pengelolaan Lingkungan 

 
 

  



SISTIMATIKA USULAN PENELITIAN  
BAGI DOSEN   UNIVERSITAS RIAU  

 

Sampul (Contoh terlampir) 
Halaman Pengesahan (Contoh terlampir) 
Ringkasan Rencana Penelitian 
Daftar Isi 
 
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN 
 Peneliti harus mampu menjelaskan kenapa pentingnya dilakukan penelitian,  gambaran 

apa yang diharapkan dari penelitian tersebut. Peneliti harus menceritakan idenya 
berdasarkan fenomena yang diamati. Ungkapkan apa yang menjadi tema sentral masalah 
atau "problem issue". Jelaskan gambaran situasional yang berlangsung yang menyebabkan 
mengapa peneliti tergugah untuk melakukan penelitian tersebut.  

 
B. IDENTIFIKASI atau PERUMUSAN MASALAH 

Identifikasi masalah merupakan langkah suatu penelitian yang sangat penting karena akan 
mengarahkan langkah-langkah penelitian selanjutnya. Isi dari identifikasi masalah ini 
meliputi perumusan masalah  pokok  yang sesuai dengan tema sentral. Identifikasi 
dijabarkan menjadi submasalah-submasalah spesifik. Identifikasi masalah disusun mulai 
dengan masalah pokok, kemudian disusul oleh submasalah-submasalah menurut hirarki 
kepentingan. Sistematisasi urutan itu penting agar secara konsisten terkait dengan urutan 
pembahasan pada subbab selanjutnya. Masalah yang telah diidentifikasi, dipilih, maka 
perlu dirumuskan. Perumusan masalah menjadi penuntun bagi langkah-langkah 
selanjutnya. Rumuskan masalah secara konkrit dan jelas dalam bentuk kalimat tanya. 
Perumusan masalah menjelaskan asumsi dan lingkup yang menjadi batasan kegiatan 
penelitian. 

 
C. MAKSUD dan TUJUAN PENELITIAN 
 Maksud dan tujuan penelitian bersifat eksplanatoris yaitu mengarah kepada operasional 

penelitian berdasarkan spesifikasi objek, konsisten dengan identifikasi masalah yang 
bersangkutan. Kemukakan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan 
kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan penelitian selesai (tujuan harus 
konsisten dengan judul penelitian). Untuk mencapai tujuan perlu dijelaskan  langkah-
langkah (maksud) apa yang harus diketahui, informasi apa yang diperlukan, bentuk 
kegiatan/perlakuan yang harus dikerjakan oleh tim. Maksud penelitian hendaknya jelas dan 
dapat di ukur. Perlu diketahui, sering orang keliru menjelaskan maksud penelitian dengan 
tujuan penelitian. Maksud penelitian adalah apa yang harus dilakukan, sedangkan tujuan 
penelitian adalah apa yang harus dicapai.  

 
D. MANFAAT KEGIATAN  

Kegunaan penelitian berhubungan erat dengan latar belakang penelitian mengenai apa 
yang diharapkan dalam hasil penelitian. Kemukakan secara eksplisit apa saja nilai manfaat 
praktisnya. Kegunaan penelitian dapat dijabarkan dalam aspek gunalaksana dan 
pengembangan ilmu (ekonomi) dan lainnya. Apabila dalam bentuk kebijakan perlu 
dijelaskan perubahan yang diharapkan setelah kegiatan penelitian tersebut.  

 
E. TINJAUAN PUSTAKA dan KERANGKA PEMIKIRAN 

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan mendasari kegiatan 
peneleitian yang akan dilakukan, terutama dari hasil-hasil riset sebelumnya. Tinjauan 
pustaka menguraikan teori, temuan dan bahan kegiatan yang diperoleh dari 
pustaka/sumber literature. Sumber literatur berfungsi sebagai landasan untuk melakukan 
kegiatan penelitian yang diusulkan. Uraian dalam tinjauan pustaka untuk menyusun 



kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian. Sumber teori-teori 
diambil secara selektif dari khasanah ilmu pengetahuan, berupa literatur atau kepustakaan, 
antara lain: laporan penelitian, majalah ilmiah sebagai sumber informasi mutakhir tentang 
hasil penelitian, laporan berbagai forum pertemuan ilmiah; laporan berbagai lembaga 
penelitian; atau berupa komunikasi pribadi dengan pakar-pakar dalam disiplin ilmunya. 
Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Kerangka pemikiran merupakan 
argumentasi dukungan dasar teoritis dalam pengkajian masalah dalam bentuk esei yang 
bersifat eksplanatoris.   

 

F. METODE PENERAPAN 
 Uraikan dengan jelas metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dicanangkan 

dalam kegiatan penelitian. Pada metode penelitian jelaskan jenis penelitian yang akan 
dilakukan (penelitian Eksploratif, penelitian pengembangan, penelitian verifikatif). Uarikan 
dalam bentuk sub-sub tempata dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan 
sanpel (jika perlu), teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Langkah-langkah kerja 
tim dan tanggung jawab masing-masing anggota maupun narasumber harus rinci. Jika 
hasil penelitian itu harus dapat diukur, jelaskan alat ukur yang dipakai (baik secara 
deskriptif maupun kualitatif). Bagi kegiatan penelitian multi tahun, harus dapat 
menjelaskan kegiatan dan target setiap tahun. Peneliti wajib menjelaskan roadmap 
penelitian yang telah dan akan dilakukan. 

 
G. DAFTAR PUSTAKA   

Sumber literatur yang dimuat di daftar pustaka hanya yang ada di dalam kajian teori 

(tinjauan pustaka). Sumber literatur harus yang mutakhir (paling lama 10 tahun) dan 

diutamakan pustaka primer (laporan penelitian, jurnal, makalah simposium, artikel ilmiah). 

Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad dan konsisten dengan yang ditulis didalam 

kajian pustaka.   

 

H. JADWAL PELAKSANAAN   
 Gambarkan tahap–tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu satuan 

waktu (minimal satuan minggu). Jelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan dan 
dimana. Sebaiknya diungkapkan dalam bentuk  diagram/tabel. Kegiatan penelitian 
dilakukan paling lama 8 bulan. 

 
I. RENCANA BIAYA   

Buatkan rincian biaya yang diperlukan untuk kegiatan penelitian: honor tim (bagi peneliti 
yang belum tersertifikasi), belanja bahan, belanja barang non operasional Lainnya, dan 
belanja perjalanan lainnya.   

 
J. LAMPIRAN (jika aka)  

 

  



Contoh Format  Sampul  Kegiatan Penelitian, Ukuran Kertas A4 

 

 

 

 

 

 

USULAN KEGIATAN PENELITIAN 

Pilih Skema Penelitian* 
(Font 14 bold) 

 

  

 

JUDUL PENELITIAN 
(Font 14 bold) 

 

 

Tim Peneliti 

Nama Ketua Tim  NIDN ................... 

Nama Anggota 1  NIDN ................... 
Nama Anggota 2  NIDN ................... 
Nama Anggota 3  NIDN ................... 
Nama Anggota 4  NIDN ................... 

(Tulis semua nama lengkap dengan gelar akademiknya) 

 

 

Sumber Dana : DIPA Universitas Riau Tahun 2016 
 

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS RIAU 

TAHUN  2016 

 

Tema/Subtema Penelitian 

Pilih salah satu tema yang telah ditentukan 



HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN 

 
 

Tema Penelitian : ………………………………………………................ 

  ………………………………………………................. 

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

  ………………………………………………................ 

Ketua Tim :  
a. Nama  Lengkap :  ……………………………………………… 
b. NIDN : ……………………………………………… 
c. Jabatan Fungsional : ……………………………………………… 
d. Program Studi : ……………………………………………… 
e. No HP : ……………………………………………… 
f. Alamat Surat (email) : ……………………………………………… 

Anggota (1) 
a. Nama  Lengkap :  ……………………………………………… 
b. NIDN : ……………………………………………… 
c. Perguruan Tinggi : Universitas Riau 

Anggota (2) 
a. Nama  Lengkap :  ……………………………………………… 
b. NIDN : ……………………………………………… 
c. Perguruan Tinggi : Universitas Riau 

Anggota (3) 
a. Nama  Lengkap :  ……………………………………………… 
b. NIDN : ……………………………………………… 
c. Perguruan Tinggi : Universitas Riau 

Anggota (4) 
a. Nama  Lengkap :  ……………………………………………… 
b. NIDN : ……………………………………………… 
c. Perguruan Tinggi : Universitas Riau 

Lamanya Kegiatan : .. bulan,  Tahun ke: ..  dari  .. tahun 
Biaya yang diajukan  : Rp ……………………………. 
 a. dana institusi lain  : Rp 0,00 
 b. kontribusi dari Mitra (in cash) : Rp 0,00 

Pekanbaru,  ……………………….. 2016 

Mengetahui; 

Dekan ............................. Ketua Peneliti, 

 

 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

NIP. 19600822 199002 1002 NIP.   

 

Menyetujui; 

Ketua LPPM Universitas Riau, 

 

 

 

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP 

NIP. 19600822 199002 1002 


