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  PENYUSUNAN PROPOSAL 

PENELITIAN IMPLEMENTASI PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI 

TAHUN 2018 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Penguatan nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi menemukan basis elan vital-

nya,  secara yuridis  Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Pasal 35 

Ayat (3) menegaskan bahwa kajian Pancasila bersama-sama dengan Agama, 

Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, menjadi penciri utama karakter pendidikan 

tinggi di Indonesia.  Untuk itu, perlu revitalisasi dan kontekstualisasi implementasi 

nilai-nilai Pancasila yang memperkuat kultur akademik dan tradisi intelektual di 

kampus. Hal tersebut sejalan dengan isu strategis penguatan nilai-nilai Pancasila yang 

dikembangkan oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia (2018) 

dalam aspek-aspek sebagai berikut: (1) Pemahaman tentang Pancasila (Wawasan Dasar 

Pancasila, meliputi Wawasan Kesejarahan, Konseptual, Yuridis, Visioner, dan 

Implementatif); (2) Inklusivisme Sosial; (3) Keadilan dan Kesenjangan Sosial; (4)  

Pelembagaan/Institusionalisasi; dan (5) Keteladanan Pancasila.  

Pada bagian lain, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) memiliki visi menjadi universitas 

kependidikan unggul, kreatif, dan inovatif berlandaskan ketakwaan, kemandirian, 

dan kecendekiaan pada tahun 2025. UNY sebagai perguruan tinggi yang 

mencanangkan keunggulan  pendidikan karakter merasa perlu memperkuat nilai-nilai 

Pancasila baik sebagai fondasi pengembangan keilmuan maupun sebagai panduan nilai-

nilai kehidupan berbangsa dan bernegara di antara sivitas akademika. Dengan demikian 

semua lembaga dan unit di UNY termasuk seluruh civitas akademika perlu untuk 

merealisasikannya,   seiring dengan urgensi implementasi nilai-nilai Pancasila di perguruan 

tinggi.  

Pemetaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila berbasis data penelitian di 

perguruan  memiliki arti strategis bagi UNY. Pertama, nilai-nilai Pancasila bukanlah 

sesuatu yang utopis, namun bisa dibumikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kedua, 

nilai-nilai Pancasila selain menjadi panduan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, juga 

berperan sebagai mata air inspirasi dan panduan pengembangan keilmuan berjatidiri 

Indonesia. Ketiga, dokumentasi  praktik yang (good practices) lintas disiplin ilmu di 

perguruan tinggi dapat menjadi inspirasi dan rujukan atas model-model implementasi nilai-

nilai Pancasila di perguruan tinggi lain di Indonesia untuk praktik kehidupan sehari-hari di 

masyarakat luas. Keempat, pengembangan kebijakan pendidikan Pancasila berbasis data, 

selain memetakan potensi implementasi nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi (UNY), 

juga  dapat merupakan indikator kemajuan, dinamika dan komitmen sivitas akademika 

terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang sekaligus merupakan daya dukung 

ber-Pancasila secara ilmiah dan alamiah.   

UNY bertekad menjadi Pusat Rujukan Pengembangan dan Implementasi 

Pendidikan Pancasila. Untuk mencapai cita-cita tersebut dibutuhkan dukungan 

sumberdaya yang memadai. Salah satu modal utama menuju cita-cita tersebut adalah 

dimilikinya rumusan model implementasi nilai-nilai Pancasila beserta perangkat 

implementasi yang dapat dihasilkan dari proses penelitian. Oleh karenanya perlu dilakukan 

fasilitasi penelitian  untuk menghasilkan model implementasi nilai-nilai Pancasila dalam 

lingkup pendidikan tinggi sesuai karakteristik jurusan/program studi masing-masing.   
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B. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian implementasi Pancasila di perguruan tinggi bertujuan antara lain: 

1. Memetakan potensi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam lingkup 

pendidikan tinggi;  

2. Menemukan model dan perangkat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam 

pendidikan tinggi; 

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Publikasi Ilmiah; dan  

4. Memantapkan peran UNY sebagai Pusat Rujukan Pengembangan dan 

Implementasi Pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi. 

 

B. LINGKUP PENELITIAN 

Penelitian dimaksudkan untuk menghasilkan model implementasi nilai-nilai 

Pancasila dalam lingkup UNY dalam hal ini jurusan/program studi. Substansi 

pengembangan model implementasi dapat dikembangkan paling tidak 1 (satu) dari 

5 (lima) aspek berikut. 

1. Peningkatan Pemahaman tentang Pancasila (wawasan dasar Pancasila, meliputi 

wawasan kesejarahan, konseptual, yuridis, visioner, dan implementatif);  

2. Penanganan Inklusivisme Sosial; 

3. Keadilan dan Kesenjangan Sosial; 

4. Pelembagaan/Institusionalisasi;  

5. Keteladanan Pancasila.  

 

C.  KRITERIA PENELITI 

1.  Tim peneliti terdiri atas peneliti utama dan anggota maksimum 3 orang.  

2. Penelitian ini diperuntukan bagi semua dosen UNY, dengan basis program 

studi. 

3. Seorang dosen mewakili Jurusan  hanya diperbolehkan ikut menangani 

maksimum 1 (satu) judul kegiatan baik sebagai ketua maupun anggota. 

4. Ketua tim Peneliti adalah penanggungjawab utama dalam penelitian ini. 

Tanggung jawab mencakup: akurasi dan keotentikan hasil penelitian, 

penyampaian dalam pemaparan dan pertanggungjawaban akademik, serta 

pertanggungjawaban keuangan. 

 

D. LUARAN PENELITIAN 

Luaran dari penelitian pusat studi ini berupa: 

1. Artikel ilmiah yang dipublikasikan di Prosiding Seminar Internasional 

terindeks. 

2. Draf artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. 

3. HKI. 

 

E. PEMBIAYAAN PENELITIAN 

Anggaran penelitian ini dialokasikan dari DIPA UNY Tahun 2018 RKPT Bidang I 

dengan total dana per judul Rp 20 juta (dua puluh juta rupiah), diperinci dengan 

jelas untuk setiap komponen biaya: 

1.   Biaya operasional, maksimal 70% dari anggaran penelitian, meliputi: 

perjalanan, bahan habis pakai, dan sewa peralatan. 

2. Lain-lain, maksimal 30% dari anggaran penelitian, meliputi: pelaporan, 

penelusuran pustaka, publikasi ilmiah, seminar internasional. 

Peneliti berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
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G. MEKANISME PENGAJUAN DAN SELEKSI PROPOSAL 

1. Mekanisme pengajuan proposal 

a. Penelitian bersifat kompetitif berjumlah 15 judul dengan basis Jurusan, jumlah 

pendanaan per judul Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). 

b. Peneliti terdiri atas 3 orang dengan satu ketua dan dua anggota, dengan 

melibatkan minimal dua mahasiswa. 

c. Prosedur Pengusulan oleh ketua peneliti dengan masuk ke laman 

simppm.lppm.uny.ac.id, login SSO UNY, anggota memberikan persetujuan 

keanggotaan. 

d. Mencetak halaman pengesahan, dengan tanda tangan dari Ketua Ketua Jurusan 

dan  Dekan. 

e. Mengunggah proposal penelitian ke laman: simppm.lppm.uny.ac.id. 

f. Menyerahkan proposal sebanyak 2 eks yang sudah ditandatangani oleh Ketua 

Jurusan dan  Dekan ke Sekretariat WR 1. 

g. Sampul muka warna merah, format seperti pada lampiran 2. 

h. Proposal ditulis pada kertas ukuran A4, dengna huruf Times New Roman/Arial, 

Font 12, satu setengah spasi. 

i. Penulisan proposal mengikuti format dan sistematika. 

j. Jumlah anggota peneliti lengkap dengan biodata masing-masing yang minimal 

berisi: Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat surat, nomor telepon, e-mail, 

riwayat pendidikan, riwayat penelitian dan publikasi. 

k. Setiap peneliti hanya diperbolehkan terlibat dalam 1 kegiatan penelitian, baik 

sebagai ketua maupun anggota dalam skim penelitian ini.  

l. Jangka waktu penelitian April 2018 hingga September 2018. 

 

2. Mekanisme seleksi proposal 

Pada prinsipnya penelitian ini didasarkan atas kompetisi antar pengusul. Penilaian 

dilakukan oleh tim penilai (reviewer). Jadwal dan tahapan seleksi sebagai berikut. 

 

No Tahap-tahap Waktu 

1 Sosialisasi tawaran Penelitian 15-22 Maret 2018 

2 Unggah proposal 22-27 Maret 2018 

3 Review proposal 28-31 Maret 2018 

4 Pengumuman 2 - 3 April 2018 

5 Kontrak 4 - 5 April 2018 

7 Seminar instrumen penelitian 12-13 April 2018 

8 Monev 16-20 Juli 2018 

9 Seminar hasil 10-13 September 2018 

10 Unggah laporan akhir dan luaran 

penelitian 

17-20 September 2018 

 

H. SISTEMATIKAN USULAN  

Proposal penelitian disusun sesuai sistematikan sebagai berikut. 

1. Judul Penelitian, hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberikan 

gambaran mengenai penelitian yang diusulkan. 

2. Abstrak rencana penelitian yang berisi: tujuan, metode/langkah penelitian, dan 

target yang akan dicapai, serta memberikan deskripsi yang akurat dan singkat 

tentang rencana yang diusulkan. 



 4 

3. Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah termasuk roadmap 

penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian. 

4. Kajian Pustaka. 

5. Metode Penelitian yang dilengkapi dengan bagan alur penelitian yang 

menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan dikerjakan. 

Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai 

dari mana, bagaimana luarannya, dan indikator yang terukur. 

6. Personalia Penelitian. 

7. Pembiayaan dan Jadwal Penelitian. 

8. Daftar Pustaka.  

9. Lampiran: 

a. Curriculum vitae 

b. Pernyataan kesediaan melaksanakan penelitian dari Ketua, Anggota Tim 

Peneliti. 

  



 5 

Lampiran 1. Format Lembar Pengesahan 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

USULAN  PENELITIAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA  

DI PERGURUAN TINGGI 

 

1. Judul Penelitian : .......................................................... 

2. Ketua Peneliti : .......................................................... 

 a. Nama lengkap : .......................................................... 

 b. Jabatan : .......................................................... 

 c. Jurusan : .......................................................... 

 d. Alamat surat : .......................................................... 

 e. Telepon rumah/kantor/HP : .......................................................... 

 f. Faksimili : .......................................................... 

 g. e-mail : .......................................................... 

3. Skim penelitian : ……………………………………. 

4. Tim Peneliti   

No Nama, Gelar, dan NIP Bidang Keahlian 

1.   

2.   

3.   

 

5. Lokasi Penelitian : .......................................................... 

6. Waktu Penelitian : .......................................................... 

7. Dana yang diusulkan : .......................................................... 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan ……. 

 

 

 

(...................................) 

NIP ................................. 

.............., .............................. 

Ketua Tim Peneliti, 

 

 

 

 

(...................................) 

NIP ................................. 

 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas ………… 

 

 

 

(...........................................) 

NIP ....................................... 
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Lampiran 2. Format sampul (warna: merah) 

 

 

 

PROPOSAL PENELITIAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA  

DI PERGURUAN TINGGI 

 

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN: 

........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

NAMA KETUA TIM 

NAMA ANGGOTA 1 

NAMA ANGGOTA 2 

NAMA ANGGOTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ……………. 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

Maret 2018 


