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Pengertian Kegiatan Pelatihan Penelitian merupakan kegiatan pelatihan penyusunan 

proposal penelitian Dikti sesuai dengan buku panduan yang telah diterbitkan 

per tahun. 

 

Tujuan Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen yang berkompetisi dalam 

penelitian kompetitif dikti. 

 

Penanggung 

Jawab 

1. Wakil Direktur 1 Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

2. Ketua LP2M Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

3. Peneliti Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia  

 

Urutan Kerja 1. LPPM menyusun Proker kegiatan pelatihan pembuatan proposal penelitian 

(Dikti); 

2. LPPM membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan 

3. LPPM mensosialisasikan rencana kegiatan ini ke prodi agar para dosen 

mengetahui kegiatan tersebut dan segera mempersiapkan diri menyusun 

proposal; 

4. LPPM menghubungi narasumber, meminta konfirmasi kesediaan dan 

jadwal waktu untuk menjadi narasumber kegiatan pelatihan; 

5. LPPM membuat surat permohonan ke Direktur Akademi Komunitas 

Manajemen Perhotelan Indonesia agar menunjuk atau menawarkaan 

kepada para dosen untuk menjadi peserta klinik/pelatihan penyusunan 

proposal penelitian Dikti; 

6. Peserta pelatihan diharapkan membawa draf proposal untuk 

dikonsultasikan kepada penilai; 

7. Draf proposal idealnya bisa diterima oleh LPPM 1 minggu sebelum hari 

pelaksanaan untuk dikirim lebih dahulu kepada penilai sehingga penilai 

memiliki waktu untuk menilai draf proposal yang sudah diterimanya; 

8. Selain memberi materi yang diketahui dari Dikti, penilai bisa menjelaskan 

kembali Pedoman Penelitian Edisi Terbaru; 

9. Pengusul yang sudah mengirimkan draf proposalnya dan sudah diberikan 

komentar oleh penilai, diberikan kesempatan untuk memaparkan draf 

proposalnya; 

10. Penilai akan menilai kelayakan draf proposal tersebut; 

11. Pengusul memperbaiki draf proposal yang sudah diberi komentar oleh 

penilai. 

12. Proposal penelitian yang sudah diperbaiki dijilid dengan warna cover 

sesuai dengan skim penelitian, lembar pengesahan ditandatangani oleh 

Direktur Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia dan 

mengetahui Ketua LPPM; 

13. Pengusul membuat proposal berdasarkan panduan Pedoman Penelitian 

Edisi Terbaru Dikti dan dikirim secara online ke SIMLITABMAS melalui 

operator penelitian yang ada di LPPM. 
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Diagram Alur 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyusun Proker kegiatan 

pelatihan pembuatan 

proposal penelitian (Dikti) 

 

Menghubungi 

narasumber, meminta 

konfirmasi kesediaan dan 

jadwal waktu untuk 

menjadi narasumber 

kegiatan pelatihan 

  

Ketua LPPM  

  

Mensosialisasikan rencana 

kegiatan ini ke prodi 

Ketua LPPM  

Peserta pelatihan diharapkan 

membawa draf proposal 

          Ketua LPPM  
  

Pelatihan dilakukan 

  
Pengusul membuat proposal 

penelitian dan mengunggah 

pada laman simlitabmas 

Ketua LPPM  


