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I. PROSEDUR PENGUSULAN PROPOSAL PENELITIAN

1. TUJUAN

: Memberikan panduan bagi dosen di STP
Trisakti untuk penelitian

2. RUANG LINGKUP

: Sekolah Tinggi

Pariwisata

Trisakti (STP

Trisakti)
3. TARGET MUTU

: a. Tersusunnya prosedur penelitian
b. Tersosialisasikannya prosedur penelitian
c. Adanya umpan balik dari pengguna dari
stakeholder tentang penelitian

4. DEFINISI

: Penelitian adalah salah satu bagian dari Tri
Dharma Perguruan Tinggi sebagai jawaban
dalam

memecahkan

permasalahan

kemasyarakatan secara ilmiah
5. REFERENSI

: a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem pendidikan Nasional
b. SK Pendirian STP Trisakti
c. Statuta STP Trisakti
d. Tri Dharma Perguruan Tinggi
e. Buku Renstra STP Trisakti

6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA : Semua pemegang controlled copy atau unit yang
berhak memiliki dokumen sistem mutu
7. PROSEDUR

:

7.1. Umum
a. Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah
dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus menggunakan mekanisme
yang diatur dalam Prosedur Pengendalian Dokumen ( LPMI-STPT/SOP/S102/1/2011)
b. Penyusun panduan dan pemeriksa panduan penelitian bertanggung jawab
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untuk memastikan :
1) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami
setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
2) Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi
yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
c. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam
daftar pemeriksaan.
7.2. Ketentuan Umum
a. Prosedur penelitian dibuat untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan penelitian di
lingkungan STP Trisakti.
b. Prosedur penelitian dapat direvisi setiap tahun sesuai dengan perubahan
tuntutan perkembangan layanan dan perkembangan institusi.
c. Ka P3M bertanggung jawab atas penyusunan panduan penelitian di lingkungan STP
Trisakti
7.3. Prosedur Penelitian
a. Pengajuan proposal penelitian
Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh P3M mengenai penerimaan proposal
penelitian internal, dosen membuat dan mengajukan proposal penelitian yang
disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Departemen masing-masing.
b. Proses desk evaluasi proposal
P3M memeriksa dan mengevaluasi proposal penelitian. Apabila

proposal

penelitian tersebut tidak sesuai dengan format buku panduan penelitian maka
proposal dikembalikan kepada tim peneliti untuk direvisi dan diajukan kembali.
c. Seminar pembahasan proposal penelitian
Selanjutnya, Ka P3M mengelola proses review untuk menilai kelayakan proposal
dengan menugaskan reviewer.
d. Penentuan Pendanaan Penelitian
Setelah proposal selesai dinilai oleh reviewer, maka KaP3M menentukan proposal
yang didanai berdasarkan hasil review. Selanjutnya P3M mengajukan dana
penelitian ke Ketua STP Trisakti.
e. Penandatanganan kontrak penelitian dan pencairan dana 70%.
Setelah proposal yang layak didanai dipilih dan dosen peneliti melakukan revisi
sesuai masukan reviewer, ketua peneliti diundang untuk menandatangani kontrak
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penelitian. Setelah itu ketua peneliti menerima pencairan dana penelitian tahap I
sebesar 70% dari total pagu dana yang disetujui.
f. Pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi.
Kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal kegiatan
penelitian untuk menghasilkan target yang dicantumkan di dalam proposal
penelitian. Selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
kegiatan penelitian.
g. Seminar laporan hasil penelitian.
Setelah penelitian selesai dilakukan, dosen peneliti melakukan seminar hasil
untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya. Waktu dan tempat dikoordinir oleh
P3M
h. Penyerahan laporan penelitian dan bukti luaran
Setelah melakukan seminar hasil, dosen menyerahkan laporan final dan bukti
luaran seperti yang sudah ditetapkan di proposal penelitian (bukti submit artikel
di jurnal / prosiding).
i. Pencairan dana tahap 2 (30%)
Pencairan dana tahap 2 dilakukan setelah laporan penelitian lengkap dan bukti
luaran diterima oleh P3M.
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7.4. Prosedur Penelitian
a. Evaluasi terhadap prosedur pengajuan penelitian dilakukan setiap tahun sekali.
Pengajuan Proposal Penelitian
Proses Desk Evaluasi Proposal

Seminar Pembahasan Propsal Penelitian

Penentuan Pendanaan Penelitian
Penandatanganan Kontrak Penelitian dan Pencairan Dana Penelitian tahap 1 (70%)

Pelaksanaan Penelitian

Monitoring dan Evaluasi Penelitian

Seminar Laporan Penelitian

Penyerahan Laporan Penelitian dan Bukti Submit Artikel di Jurnal

Pencairan Dana Tahap 2 (30%)
Gambar 1.
Flowchart Pengajuan Penelitian Internal
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Format Ringkasan Anggaran Penelitian Internal
NO

JENIS PENGELUARAN

1

Honorarium
untuk
pelaksana,
petugas
laboratorium, pengumpul data, pengolah data,
penganalisis data (maksimum 30%)
Pembelian bahan habis pakai untuk ATK,
Fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan,
cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa, internet,
bahan laboratorium, langganan jurnal (Maksimum
60%)
Perjalanan untuk biaya survey/sampling data,
seminar, biaya akomodasi-konsumsi, transport
(Maks 40%)
Sewa untuk peralatan, kendaraan, dan peralatan
penunjang penelitian lainnya (Maksimum 40%)

2

3

4

BIAYA YANG
DIUSULKAN
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II. PANDUAN PENELITIAN

1. Pendahuluan
Program Penelitian dimaksudkan
membina, mengarahkan

sebagai kegiatan penelitian dalam rangka

serta meningkatkan

penelitian ini adalah penelitian-penelitian

para dosen untuk meneliti. Cakupan

dengan ruang lingkup bidang hospitality,

pemberdayaan masyarakat, pengembangan destinasi, sumber daya manusia, bauran
pemasaran bidang tourism dan hospitality, MICE, ecotourism dan ruang lingkup penelitian
lainnya dalam bidang kepariwisataan. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang berada
di lingkup Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dan dilakukan secara berkelompok.
Selain itu program ini juga diharapkan dapat menjadi sarana latihan bagi dosen
untuk mempublikasikan

hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik lokal maupun

nasional dan internasional terakreditasi. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan
untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat
melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih tinggi.
2. Tujuan
Tujuan dari penelitian dosen Sekolah Tinggi Pariwisata adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti para dosen
b. Menjadi sarana latihan bagi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam
jurnal ilmiah, baik lokal, nasional maupun internasional

3. Luaran Penelitian
Luaran wajib dari Penelitian Dosen ini adalah diseminasi dan publikasi ilmiah
dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional terakreditasi.
Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
a. Prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional, nasional maupun
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internasional
b. Pengayaan bahan ajar.

4. Kriteria dan Pengusulan
Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Dosen Pemula dijabarkan
sebagai berikut:
a. Pengusul adalah dosen yang berada di lingkup Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, baik
dosen tetap maupun dosen home base
b. Tim Peneliti berjumlah 2-3 orang, dengan pendidikan minimum S-2
c. Ketua Peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain
d. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah
yang diampu;
e. Jangka waktu penelitian adalah satu semester dengan biaya penelitian Rp 4.000.000,-–
Rp 6.000.000,-/ judul/semester; dan
f. Usulan penelitian diserahkan ke Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Sekolah Tinggi Pariwisat Trisakti dalam bentuk soft copy dan hard copy dan telah
disahkan oleh Kepala Departemen.

5. Sistematika Usulan Penelitian
Usulan Penelitian 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 sebagai berikut.
a. HALAMAN SAMPUL (Lampiran 1)
b. HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 2)
c. DAFTAR ISI
d. RINGAKASAN (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.
e. BAB 1. PENDAHULUAN
Jelaskan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh
Panduan Penelitian-STP Trisakti - 10

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 penelitian. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian secara
ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa
yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. Buatlah rencana
capaian seperti pada Tabel 1 sesuai luaran yang ditargetkan
Tabel 1. Rencana Target Capaian
No

Jenis Luaran

1

Publikasi Ilmiah Nasional

2

Publikasi Ilmiah Nasional Terakreditasi

3

Publikasi Ilmiah Internasional

4

Publikasi Ilmiah Internasional Terakreditasi

Indikator Capaian*

* Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published.
f. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
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 berbagai macam acuan untuk dijadikan landasan
dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir (10 tahun
terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan.
g. BAB 3. METODE PENELITIAN
Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan

meliputi tahapan-tahapan

penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian serta skala pengukurannya, teknik
pengumpulan data, teknik penarikan sampling, serta metode analisis data.
h. BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
Anggaran Biaya
Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci
Jadwal Penelitian
Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1tahun dalam
bentuk bar char tatau tabel.
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i. 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.
j. LAMPIRAN-LAMPIRAN
Hal-hal yang perlu dilampirkan adalah sebagai berikut:
a. Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian
b. Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
c. Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota
d. Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti

6. Seleksi dan Evaluasi Proposal
Seleksi dan evaluasi proposal penelitian dilakukan oleh team revriewer dalam
bentuk desk evaluasi. Komponen penilaian desk evaluasi proposal menggunakan formulir
sebagai mana pada lampiran 3.

7. Sistematika Laporan Hasil Penelitian
Setelah selesai melaksanakan penelitian, pelaksana peneliti wajib membuat dan
menyampaikan laporan kegiatan penelitian kepada institusi. Isi dan sistematika laporan
kegiatan penelitian adalah sebagai berikut:
a. Cover Judul
b. Halaman Pengesahan
c. Abstrak (ringkasan)
d. Kata Pengantar
e. Daftar Isi
f. Daftar Tabel (jika ada)
g. Daftar Gambar (jika ada)
h. Daftar Lampiran (jika ada)
i. BAB I.PENDAHULUAN
j. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
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k. BAB III METODOLOGI PENELITIAN
l. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
m. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
n. DAFTARPUSTAKA
o. LAMPIRAN

8. Pelaksanaan dan Pelaporan
Pelaksanaan penelitian dipantau dan dievaluai. Hasil pemantauan dan evaluasi
internal dilaporkan oleh masing-masing peneliti ke P3M STP Trisakti. Pada akhir
pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan penelitian dalam bentuk
kompilasi luaran penelitian.
Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal
sebagai berikut:
a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian
(logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan
perjanjian penelitian.
b. Memberikan softcopy dan Hard Copy laporan akhir yang telah disahkan oleh Kepala
Departemen terkait dan submit artikel ilmiah serta melakukan diseminasi hasil
penelitian yang akan diatur waktunya oleh P3M.
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III. LAMPIRAN
Lampiran1 Format Halaman Sampul Penelitian (Warna Putih)

USULAN PENELITIAN

Logo
Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

JUDUL PENELITIAN

TIMPENGUSUL

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN)

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA
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Bulan dan Tahun

Lampiran 2. Format Lembar Pengesahan Penelitian

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian
Ketua Peneliti:
a. NamaLengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
d. Program Studi
e. Nomor HP
f. Alamat surel (e-mail)
Anggota Peneliti (1)
a. NamaLengkap
b. NIDN
Anggota Peneliti (2)
a. NamaLengkap
b. NIDN
Anggota Peneliti (3)
a. NamaLengkap
b. NIDN
BiayaPenelitian

:………………………………………………………………..
:……………………………………………………………….
: ………………………………………….……………………
: …..………………………………………………….………..
: .…………………………………………………..…………..
: …………………………………………………………….…
: …………………………………………………………….…

:………………………………………………………….……
:………………………………………………………….……
:…………………………………..……………………………
:………………………………………..............………………
:……………………………………
:……………………………………
:

Rp. ……………. (Terbilang..)

Kota, tanggal-bulan-tahun
Ketua Peneliti,

Mengetahui,
Kepala Departemen……..

(NamaLengkap)
NIDN/NIK
Menyetujui,
Ketua lembaga penelitian

(NamaL
engkap)
NIDN/
NIK
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(NamaLengkap)
NIDN/NIK
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Lampiran 3. FormulirDesk EvaluasiProposal Penelitian

FORMULIR DESK EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN DOSEN
No
1

2

3

4

5

KriteriaPenilaian

Bobot (%)

Perumusan masalah:
a. Ketajaman perumusan masalah
b. Tujuan Penelitian

Skor

Nilai

25

Peluangluaranpenelitian:
a.Publikasi ilmiah
b.PengembanganIpteks-Sosbud c.PengayaanBahan
Ajar
Metodepenelitian
- Ketepatan dan kesesuaian metodeyangdigunakan
Tinjauan pustaka:
a.Relevansi
b.Kemutakhiran
c.PenyusunanDaftar Pustaka
Kelayakan penelitian: a.Kesesuaianwaktu
b.Kesesuaian biaya
c.Kesesuaian personalia
Juml

25

25

15

10
100

Keterangan : Skor:1,2,3,5,6,7 (1= Buruk;2= Sangatkurang;3= Kurang;5= Cukup;6=
Baik;7= Sangatbaik); Nilai = BobotxSkor
Komentar Penilai:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………..……….
Kota, tanggal-bulantahun
Penilai,
Tandatangan

(NamaLengkap )
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Lampiran 4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Lapangan penelitian
Judul Penelitian
Peneliti
Anggota
NIDN
Tahun Pelaksanaan Penelitian
Biaya Penelitian
No

:
:
:
:
:
:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Komponen

Bobot

Keterangan

1

Capaian penelitian

2

Kesesuaian dengan tujuan
penelitan

3

Sebgaipemakalah
dalampertemuan ilmiah
(Diseminasi)

Draft

Hasil yang dicapai

Draft

<25%

25–50%

51–75%

Draft

Olahan Data Hasil
Analisis

>75%

5

6

25

Bukti
5

4

5

30

Kesimpulan

Sud ah
Naskah
Dilaksanak
Diseminasi

Laporan

Skor

PublikasiIlmiahjurnal
ilmiah

Bahan Ajar atau untuk
pengabdian

Draft Artikel

Bukti
kiriman

Publikasi
30

Draft

Editing

SudahTerb
5

Jumlah

100

Komentar Penilai :........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

(Nama Jelas )
Panduan Penelitian-STP Trisakti-16

Nilai

IV. REVIEWER PENELITIAN

1. Setiap kegiatan penelitian akan dibimbing oleh seorang reviewer.
2. Reviewer adalah orang yang ditugaskan untuk menjadi reviewer pada pelaksanaan
penelitian.
3. Reviewer minimal harus berpendidikan S3 (doctor).
4. Tugas reviewer adalah:
a. Menilai/menseleksi proposal untuk menetapkan proposal yang dianggap layak
untuk mendapat bantuan dana penelitian.
b. Membimbing dosen selama melakukan penelitian untuk memastikan bahwa
pengabdian masyarakat dilakukan secara benar sesuai dengan jadwal dan
ketentuan.
c. Mereview/menilai naskah laporan hasil penelitian yang telah dibuat oleh dosen
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