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FB://andimursidi

Nama     : Dr. Andi Mursidi, M.Si.

Lahir      : Sintang, 22 Des. 1964

ID SINTA: 3992943

Jafung.  : Lektor Kepala 

Jabatan : Ketua STKIP Singkawang.

Ketua Asosiasi Dosen RI - Kalbar.

Penanggung Jawab Jurnal STKIP 

Singkawang: 5 Internasional reputasi 

sedang, dan 9 Jurnal Akreditasi SINTA 2-4.

Penanggung jawab kegiatan Sertifiasi 

Dosen (TOEP dan TKDA) sejak 2017

Publikasi:

1. Terindeks Scopus              =  16

2 Q2, 6 Q3, 8 Q4

1. Google Scholer                  =  33

2. Buku                                   =    6

3. Hak Kekayaan Intelektual =  19

(14-10-2021)



Skenario Pembahasan

• PENDAHULUAN

• ISU KRUSIAL DALAM PENYUSUNAN 

PROPOSAL BAGI DOSEN PEMULA

• KEKUATAN PROPOSAL UNTUK 

PUBLIKASI

• KESIMPULAN





1. Pendahuluan

1. Sebagai perwujudan Tridharma Perguruan 
Tinggi (PT), PENELITIAN  menjadi salah satu 
misi atau  tugas utama dari suatu PT yang 
wajib dilakukan.

Misi dari suatu PT tidak hanya menyelenggarakan 
dan melaksanakan pendidikan/pengajaran dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

 Tapi, juga harus melakukan penelitian dan 
mendiseminasikannya kepada masyarakat melalui 
forum-forum ilmiah dan memublikasikannya dalam 
jurnal ilmiah, media-massa, dan buku 



2. Penelitian sudah menjadi SN-DIKTI yang 
wajib diterapkan oleh PT
Permendikbud RI no. 3 th. 2020

3. Penelitian dan Publikasi menjadi 
kebutuhan pokok dan berperan strategis 
dalam Profil dosen dan PT di SINTA

4. Penelitian dipertanyakan secara detail 
dalam APS 3.0, beda pola 7 standar 
jumlah penelitian hanya dihitung 1 DT 
1P/Th



II. ISU KRUSIAL DALAM PENELITIAN

• Jumlah Dosen PTS Di Kalimantan 
sebanyak 6.164 orang, 

• Sudah memiliki JAFA sebanyak 2.982 
orang (48,4%)

• Sudah memiliki sertifikasi 1.885 orang 
(30,6%)

Akses 14/20/2021/ 15.45 wib

https://lldikti11.ristekdikti.go.id/berita/510/lldikti-xi-fasilitasi-
dosen-pts-kalsel-miliki-jabatan-fungsional



Faktor Penyebab:

1. Personal
• Kurang Paham Peta Karier Dosen
• Stigma Penelitian itu Sulit

2. Lembaga
• Masih ada PT yang memiliki Dosen Tetap 

hanya STATUS, tapi faktanya adalah adalah 
Dosen Tidak Tetap

• Tidak adanya dukungan dari BP-PTS 
• Kurangnya Motivasi dari Pimpinan PTS



III. KEKUATAN PROPOSAL PENELITIAN

1. Judul/Topik.
Menentukan dan memilih tema penelitian 
yang sesuai dengan kompetensi institusi 
(Rencana Induk Penelitian) dan atau 
kompetensi pribadi.  Kompetensi terkait 
dengan knowledge, skill, ability, 
experience seorang dosen

Bidang minat riset (sesuai disiplin ilmu)
* SINTA, SAGE (Q2), dll



2. Penulisan abstrak

• Paparkan isu dan tujuan penelitian secara 
ringkas

• Paparkan target khusus yang ingin dicapai

• Paparkan metode yang dipakai untuk 
mencapai suatu tujuan/target

• Paparkan rencana kegiatan yang diusulkan 
pada pemerintah 



3. Cermati dan pahami jenis penelitian yang 
dipilih 

3.1.Pendahuluan

• Paparkan isu atau masalah apa yang mau diteliti  
dan alasan mengapa isu tersebut penting untuk 
diteliti

• Apa tujuan khusus dari penelitian

• Apa urgensi atau keutamaan dari penelitian

• Apa temuan yang ditargetkan (NOVELTY)

• Apa kontribusi dari hasil penelitian yang diharapkan 
untuk pengembangan teori atau praktik, 
peningkatan mutu kelembagaan,  aplikasi dan 
pengembangan Iptek, dll



3.2. Paparkan TINJAUAN PUSTAKA yang 
relevan dengan isu atau masalah 
penelitian

• Paparkan state of the art dalam bidang yang diteliti

 Landasan teori (grand theory) seperti pengertian, 
esensi, komponen dan proposisi dari suatu teori yang 
relevan dengan isu dan tujuan riset

• Gunakan literatur primer terkini yang cukup dan terkini 
dengan mengacu pada riset-riset ilmiah sebelumnya 
dari jurnal2 ilmiah atau sumber-sumber yang kompeten 
dan layak dipercaya secara akademik   

• Buku : 10 tahun terakhir, jurnal 5 tahun terakhir



3.3. METODE PENELITIAN

1) Sumber Data

2) Alat Pengumpulan Data

3) Cara Pengumpulan Data

4) Analisis Data/Pengujian Data

Jelaskan mengapa alat ini yang yang dipilih dengan 

mengacu pada penetian sejenisnya



4. Susunlah jadual pelaksanaan 
penelitian

• Jadual penelitian dibuat sesuai dengan lama 
waktu yang diperkenakan suatu skim 
penelitian dalam bentuk bar chart



5. Menyusun Daftar Pustaka

• Referensi Primer (Jurnal) yang aktual (10 tahun terakhir) menambah 
komponen penilaian

• Disusun berdasarkan nama penulis sesuai abjad, tahun 
artikel/buku/paper/working paper/lainnya, judul tulisan yang dirujuk, 
dan sumbernya. 

• Hanya pustaka yang dikutip atau dirujuk yang dicantumkan dalam Daftar 
Pustaka

Misalnya.
Lako, Andreas. 2011. Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis & 

Akuntansi. Penerbit Erlangga. Jakarta
Lako, Andreas and Astuti, A.. 2011. Value relevance of Financial Statements 

Information from Corporations Caring and No Caring Corporate Social 
Responsibility: Indonesia Manufacturing Corporation Experience. 
Journal of Issues in Social and Environmental  Accounting. Vol. 4. No.1. 
pp. 140-155.



• Memiliki basis teoritis yang kuat sesuai isu riset 

• Mengungkapkan pengembangan hipotesis 
atau pernyataan riset berdsarkan basis teoritis 
yang relevan.

• Merumuskan hipotesis yang dapat diuji

Menambah kekuatan Prorposal



• Melakukan desain riset secara tepat:
data dan proses sampling-nya harus 
jelas,
 sampel harus didasarkan pada proksi, 
mencermati validitas dan reliabilitas 
data, 
model empiris harus merefleksikan 
variabel-variabel yang hipotesiskan, 
 perlu memasukkan variabel kontrol, 
memiliki definisi operasional dan punya 
tolok ukur pengujian hipotesis yang jelas)



• Mengungkapkan hasil pengujian dengan jelas, 
tidak ambigu dan sesuai dengan variabel-
variabel dalam model statistikal

• Melakukan analisis dan interpretasi hasil sesuai 
hasil-hasil statistikal, hipotesis yang diajukan 
dan dasar teoritis yang kuat sehingga tidak 
membingungkan

• Memaparkan kesimpulan berdasarkan tujuan 
riset dan hasil-hasil riset yang telah disimpulkan 
dan mendikusikannya secara singkat dan wajar.



• Mengungkapkan implikasi dan kontribusi teoritis, 
praktis dan kebijakan dari hasil riset

• Mengungkapkan keterbatasan riset yang cukup 
beralasan, namun tidak merefleksikan 
kemalasan periset

• Mengungkapkan saran-saran untuk penelitian-
penelitian berikutnya

• Mengungkapkan hasil riset dalam laporan riset 
dengan tata bahasa dan format penulisan yang 
baik dan benar.



V. KESIMPULAN

• Harus BERANI memulai menulis 
PROPOSAL.

• Sesuaikan tujuan Proposal Penelitian ini 
untuk apa dan luaranya publikasi dimana

• Publikasi memberikan kontriubusi untuk 
SINTA & AKREDITASI.

• Integrasi Penelitian dalam Pembelajaran

• Total halaman artikel 15-20 halaman 1.5 
spasi(bergantung aturan pengelola jurnal)



Thank You
Andi Mursidi

andimursidi@hotmail.com

mailto:andimursidi@hotmail.com

