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CALL FOR PROPOSAL - 2018

Latar belakang
Kemajuan peradaban manusia yang kita nikmati saat ini merupakan luaran dari
riset/penelitian.  Riset telah menghasilkan banyak ilmu pengetahuan baru dan teknologi
yang memungkinkan kita memperpendek ruang dan waktu antara satu tempat dengan
tempat yang lain, antara satu benua dengan benua yang lain, yang menyediakan
kenyamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita sehari-hari.  Sejak kita membuka
mata kita disaat bangun pagi: kita bersentuhan dengan produk riset.  Sikat gigi, odol, sabun
mandi, pakaian kita, sarapan yang ada di hadapan kita, jam tangan, transportasi yang
membawa kita ketujuan, apapun itu yang bisa kita lihat, yang dimanfaatkan oleh umat
manusia, adalah produk riset.  Kemajuan IPTEK bergantung sepenuhnya pada riset.

Riset muncul karena adalah rasa ingin tahu (curiosity) dan kepedulian (awareness) dari
manusia sebagai masterpiece Tuhan, yang menggunakan akal dan budinya, untuk
bereksplorasi, bereksperimen, mencari dan menemukan hal-hal baru, menyempurnakan hal
yang sudah ada atau mencoba menyelesaikan tantangan dan menjawab persoalan yang
dihadapinya.  Bagi Perguruan Tinggi, riset adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
hakekat insan akademik.  Riset di universitas (universitas magistrorum et scholarium)
mencerminkan budaya komunitas akademik tersebut.  Riset dan produk riset merupakan
persyaratan mutlak untuk mengukur kualitas akademik dari sivitas akademikanya.

Pembina UPJ, Bapak Hiskak Secakusuma menyadari betul hakekat riset bagi UPJ.  Apapun
nilai, visi, misi, tujuan dan sasaran yang dipakai oleh Perguruan Tinggi, riset adalah induk
dari pendidikan.  Saat dosen mengajar, menggunakan textbook yang merupakan intisari dari
ilmu pengetahuan, harus disadari bahwa ilmu pengetahuan itu dihasilkan melalui kristalisasi
riset dari pakar-pakarnya.  Kemajuan pendidikan tidak terjadi tanpa adanya riset.  Dalam
paparan Bapak Seca di acara pra-raker 2018 tanggal 22 Januari 2018, Bapak Secakusuma
menggarisbawahi pentingnya melakukan penelitian sedini mungkin bagi seluruh sivitas
akademika UPJ, dosen, tendik dan mahasiswa.  Beliau kemudian memberikan dana hibah
yang oleh UPJ diberinama “Search and Share Research Grant”.

Tujuan
Tujuan dari hibah penelitian ini:

1. Membangun budaya riset di kalangan dosen dan mahasiswa UPJ untuk menjawab
tantangan peradaban, memberi solusi atas permasalahan di kampus maupun
masyarakat dan upaya-upaya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pelestarian lingkungan.



2. Menjadikan UPJ sebagai Universitas riset dengan membangun atmosfer dan budaya
akademik berbasis riset.

3. Membekali dan melatih Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup (lifelong
learner)

4. Dihasilkannya produk riset bagi kemajuan kampus dan kesejahteraan masyarakat
dimana UPJ berada

5. Menjadikan kegiatan riset sebagai kegiatan yang menarik, populer dan membumi
melalui transfer knowledge dan transfer technology dengan bahasa yang sederhana
bagi kemajuan kota dimana UPJ berada

Mekanisme pelaksanaan
Persyaratan Search and Share Research Grant ini adalah:

1. Diusulkan hanya oleh Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa aktif UPJ. Untuk
mahasiswa semester II-VIII dapat mengajukan proposal.

2. Diusulkan baik oleh individu maupun kelompok (maksimum 3 orang): gabungan
mahasiswa dari berbagai angkatan, atau gabungan dosen dengan mahasiswa, atau
gabungan dosen dengan tendik, atau gabungan dosen berbagai program studi.

3. Alokasi waktu riset maksimal 1 tahun.
4. Format proposal dan laporan penelitian mengikuti petunjuk terlampir.
5. Usulan akan diseleksi oleh tim penilaian proposal yang ditetapkan oleh UPJ dengan

menyertakan (1) proposal penelitian dan (2) video berdurasi 1 menit tentang
gagasan riset yang akan dikerjakan.

6. Penerima hibah wajib :
(1) mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi (monevin) pelaksanaan riset,
(2) membuat laporan kemajuan dalam bentuk video 1 menit
(3) video 1 menit terkait hasil penelitian dan laporan akhir penelitian
(4) melakukan diseminasi hasil penelitian dalam bentuk paper dalam

jurnal/seminar/media massa dan sebagainya
7. Video (proposal, laporan kemajuan dan hasil penelitian) harus dikemas dengan

menarik, komunikatif dan dapat dimengerti oleh masyarakat awam, ditampilkan
menggunakan media belajar yang bersifat mengedukasi.  Penerima hibah dalam
pembuatan videonya dapat menggunakan fasilitas laboratorium broadcast UPJ.

8. Bab Hasil dan pembahasan pada Laporan akhir penelitian langsung menggunakan
format kompilasi luaran yang dijanjikan dalam proposal riset.

Format Proposal
Sebagai tahap awal seleksi, pengusul wajib menuliskan proposal yang berisikan :

1. Halaman Judul (lihat lampiran 1)
2. Halaman Pengesahan (lihat lampiran 2)
3. DAFTAR ISI
4. RINGKASAN (maksimum 250 kata)

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.

5. BAB 1. PENDAHULUAN (maksimum 1 halaman)
Uraikan 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 (keutamaan
penelitian). 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.

6. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA (maksimum 2 halaman)
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 dijadikan landasan dalam
pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum
10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan.

7. BAB 3. METODE PENELITIAN (maksimum 2 halaman)
Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan
penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan,
rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

8. BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
9. 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 disitasi dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar
Pustaka.

Format Video
Proposal yang dinyatakan lolos untuk mendapat hibah, akan difasilitasi untuk membuat
presentasi dalam bentuk video di Laboratorium Broadcasting UPJ. Video harus memuat
isi sebagai berikut :

 Pembukaan
 Urgensi Penelitian bagi masyarakat dan lingkungan
 Metode Penelitian
 Hasil Temuan Unik/unique selling point (USP)
 Konflik Temuan dengan penelitian lain (jika ada)
 Output-outcome dan impact
 Pertanyaan termoderasi
 Penutup



Proposal dalam bentuk video dibuat dengan format sebagai berikut :
Jenis file : .mp4
Kualitas video : High Resolution (1280 x 720)
Durasi video : maksimal
Sudut Pengambilan gambar : minimal 2 titik pengambilan
Audio : Live Audio
Bumper Frame : Opening (UPJ Talk), Stamp (Identitas pembicara), Closing (Search

& Share logo)
SFX : Minimal

Komite Penilai dan Pelaksana
Komite Penilai terdiri dari :

Leenawaty Limantara, PhD (Ketua)
Prof. Dr. Ir. Emirhadi Suganda, MSc (Anggota)
Eddy Yusuf, PhD (Anggota)

Komite Pelaksana terdiri dari :
Agustinus Agus Setiawan, ST, MT (Ka. LP2M UPJ)
Dion Dewa Barata, PhD (Dekan FHB)
Suhery Handoko, SPd. (Sekretariat LP2M)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya,
Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan 15413

Tel: (021)7455555 ext. 454
E-mail: p2m@upj.ac.id

Homepage: http://p2m.upj.ac.id/



LAMPIRAN 1 : Format Halaman Judul

USULAN PENELITIAN

SEARCH and SHARE RESEARCH GRANT

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL

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

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

BULAN dan TAHUN

Kode/Nama Rumpun Ilmu* :........./.....................
Bidang Fokus :...............................



LAMPIRAN 2 : Format Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN
Judul Penelitian : ……………………………………………………………

……………………………………………………………
Kode/Nama Rumpun
Ilmu : …………… / …..…..……………….……………………
Peneliti
a.  Nama Lengkap : ……………………………………………………………
b.  NIDN/NIM/NIP : ……………………………………………………………
c.  Jabatan Fungsional : ……………………………………………………………
d.  Program Studi : ……………………………………………………………
e.  Nomor HP : ……………………………………………………………
f.   Alamat surel (e-mail) : ……………………………………………………………
Anggota Peneliti (1)
a.  Nama Lengkap : ……………………………………………………………
b.  NIDN/NIM/NIP : ……………………………………………………………
c.  Perguruan Tinggi : ……………………………………………………………
Anggota Peneliti (2)
a.  Nama Lengkap : ……………………………………………………………
b.  NIDN/NIM/NIP : ……………………………………………………………
c.  Perguruan Tinggi : ……………………………………………………………
Biaya Penelitian : ............................................................................................
Jangka waktu penelitian : ............................................................................................

Mengetahui,
Kota, tanggal-bulan-tahun

Dekan Fakultas …............ Ketua Peneliti,

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

NIP/NIK NIP/NIK
Menyetujui,

Kepala LP2M UPJ

(Agustinus Agus Setiawan, ST, MT)
NIP/NIK : 08.1112.034
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