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PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

SEAMEO RECFON merupakan pusat regional pangan dan gizi se-Asia Tenggara, yang 
berperan di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui penelitian, 
pendidikan, dan pelatihan dalam bidang pangan dan gizi. Sejak tahun 2014, di bawah naungan 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, SEAMEO RECFON memiliki 
mandat untuk berperan dalam peningkatan status gizi anak bangsa. Melalui 2 program prioritas 
yaitu Early Childhood Care Nutrition and Education (ECCNE) dan Nutrition Goes to School 
(NGTS), telah dilakukan berbagai upaya peningkatan pengetahuan dan praktik gizi dengan basis 
kegiatan di satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sekolah. Saat ini, terdapat flagship 
program yang sedang dikembangkan SEAMEO RECFON bernama Nutrition Goes to 
Workplace (NGTW) atau Gizi untuk Produktivitas yang akan menargetkan pekerja di sektor 
industri dan pendidikan. Kondisi pandemi COVID-19 membuat SEAMEO RECFON 
mengadaptasi seluruh kegiatan penelitiannya sesuai arahan Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Secara umum, cakupan penelitian hibah tahun 2022 ini 
menjadi lebih luas dari program prioritas yang telah dikembangkan SEAMEO RECFON hingga 
mencakup seluruh kelompok umur dari skala daerah, nasional, maupun regional dengan 
pendekatan yang feasible dilakukan. 

Untuk terus dapat berinovasi dalam pengembangan program dan penyusunan rekomendasi 
kebijakan berbasis bukti, SEAMEO RECFON untuk ke-6 kalinya menyelenggarakan Hibah 
Penelitian untuk para akademisi di Indonesia. Petunjuk Teknis Hibah Penelitian 2022 bagi 
Akademisi ini disusun untuk memberikan gambaran dan arahan bagi calon penerima hibah 
program ini. 

 
Dasar Hukum 

1. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1968 tentang Charter of the Southeast Asian Ministers 
of Education Organization; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 

3. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran negara Tahun 
2003 No. 47, tambahan Lembaran Negara No. 4287); 

4. Undang – Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
5. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah dibuat terakhir dengan Keputusan 
Presiden No. 72 Tahun 2004; 

6. Peraturan Presiden RI No. 54/2010 beserta Peraturan Presiden RI No. 70/2012 tentang 
Pengadaan Jasa/Barang Pemerintah; 

7. Peraturan Presiden RI No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
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8. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Southeast Asian Ministers of 
Education Organization tentang Pendirian SEAMEO Regional Centre for Food and 
Nutrition di Indonesia; 

9. Amendment Enabling Instrument the Southeast Asian Ministers of Education Organization 
Regional Centre for Food and Nutrition 2015; 

10. Permendikbud No. 104/2013 tentang Sekretariat Jenderal Kemendikbud sebagai Institusi 
Induk bagi 6 Pusat SEAMEO di Indonesia. 
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Tujuan 

1. Meningkatkan mutu penelitian yang mendukung visi dan misi SEAMEO RECFON 
untuk menjadi center of excellence in human resource development in the area of food 
and nutrition di tingkat nasional dan regional Asia Tenggara. 

2. Membangun kemitraan dengan institusi dan lembaga pendidikan lain di tingkat nasional 
untuk bersinergi dalam kolaborasi kegiatan penelitian  terkait pangan dan gizi 

3. Meningkatkan inovasi dalam program perbaikan status gizi di Indonesia 
4. Mendukung peningkatan jumlah publikasi internasional terindeks dari hasil 

penelitian. 
5. Meningkatkan perolehan Paten/ Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari hasil penelitian 
6. Menghasilkan penelitian berorientasi kebijakan untuk perba 

 
Sasaran Penerima Hibah 

Pada Hibah Penelitian kategori Akademisi ini, sasaran penerima hibah adalah akademisi yang 
berafiliasi pada Perguruan Tinggi, Lembaga/Badan, Politeknik (termasuk di antaranya 
Poltekkes) di Indonesia. 

 
Populasi Penelitian 

Populasi penelitian adalah pemangku kepentingan gizi dan pangan, pekerja, serta berbagai 
kelompok umur pada tingkat daerah, nasional, maupun regional. 

 
TOPIK PENELITIAN 
Terdapat 3 topik pilihan dengan cakupan kegiatan, luaran dan budget maksimal sebagai 
berikut: 
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Topik 1. Wide application of the monitoring information system of Nutrition Goes to 
School (NGTS) program (dapat diakses pada https://ngts.seameo-recfon.org/ ) 

 

No.RFP : AK 1 

Latar belakang 

 
Indonesia sedang mengalami transisi epidemiologi dengan adanya masalah gizi lebih dan 

kurang sekaligus. Kondisi pandemi COVID-19 juga memperburuk masalah gizi, terutama pada 
populasi rentan. Proses pemulihan kondisi kerentanan pangan dan masalah gizi post- pandemic 
akan menjadi tantangan yang semakin besar terutama pada periode terjadinya bonus demografi di 
Indonesia. Hal ini meningkatkan urgensi untuk fokus meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
2024. Dalam upaya mendukung hal ini, sejak tahun 2017, SEAMEO RECFON telah 
mengembangkan dan mengimplementasi salah satu flagship programnya, Nutrition Goes to 
School (NGTS) di berbagai lokasi fokus di Indonesia dan dalam proses ekspansi ke beberapa 
negara di Asia Tenggara. 

Program NGTS mengusung kerangka kerja dengan tiga komponen utama, yaitu Demand, 
Supply, Policy, dan Information System (DEPPIS) untuk menciptakan anak usia sekolah yang 
aktif, bergizi optimal, dan berpengetahuan baik atau AWESOME (Active, WEll- nourished, and 
Smart Of ME). Pada tahun 2020, SEAMEO RECFON bersama salah satu penerima hibah riset 
kontraktual telah mengembangkan sistem informasi untuk memantau sejauh mana implementasi 
program NGTS di berbagai sekolah pada seluruh lokasi fokus program. Oleh karena itu, pada 
tahun 2022 diharapkan dapat dilakukan penerapan luas akan sistem informasi yang telah 
dikembangkan untuk program NGTS sekaligus menjadi data pendukung impact assessment dari 
program yang telah berjalan. 

 
Penelitian ini dapat dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan/atau kuantitatif di 
antaranya untuk: 

1. Menerapkan sistem informasi monitoring program NGTS secara luas di berbagai sekolah 
yang telah mengimplementasi program 

2. Mengidentifikasi sejauh mana kegiatan program telah dilakukan dan bagaimana 
kesuksesan dan tantangan implementasi program NGTS pada berbagai lokasi yang 
berbeda agar dapat dirumuskan strategi inovasi untuk kesenjangan yang ada 

3. Mengidentifikasi ruang perbaikan pada program NGTS yang telah berjalan dari segi teknis 
hingga rekomendasi untuk kebijakan berdasarkan sistem informasi yang telah 
dikembangkan dan diterapkan 

4. Mengkaji potensi perbaikan atau penambahan item pada indikator pemantauan sistem 
informasi program NGTS agar mampu mencerminkan perubahan perilaku siswa semenjak 
diterapkannya program 
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5. Mengkaji dan merumuskan pertanyaan pada indikator pemantauan untuk menggali 
praktik baik (best practice) pada tiap lokus program NGTS berdasarkan hasil penerapan 
sistem informasi pemantauan program 

6. Memformulasikan strategi inovasi untuk perbaikan berorientasi kebijakan untuk 
perluasan dampak program NGTS 

 
Luaran yang diharapkan: 

1. Laporan hasil penelitian 
2. Potensi dalam menghasilkan HKI dan policy brief merupakan nilai tambah 

3. Diseminasi hasil penelitian berupa manuskrip hasil publikasi yang akan dipublikasi pada 
jurnal internasional berindeks scopus 

 
Budget maksimal: 

Rp 45.000.000* 

 
*terdapat potensi penurunan alokasi dana karena kondisi pandemi 



9  

Topik 2. Improving the health, nutritional status, and productivity of the schoolteachers in 
Indonesia 

 
No.RFP : AK 2 

Latar belakang 

 
Mortalitas akibat penyakit tidak menular (PTM) mencapai 41 juta orang tiap tahunnya, sekitar 
71% kematian (World Health Organization [WHO], 2018). Begitu juga perkembangan PTM di 
Asia Tenggara, termasuk penyakit jantung koroner, diabetes, hipertensi, kanker, dan penyakit 
pernapasan kronik, diestimasi mencapai 10,4 juta angka kematian pada akhir 2020 (WHO, 2020). 
Pandemi COVID-19 juga telah menekankan bahwa adanya PTM dapat meningkatkan risiko 
fatalitas PTM yang diderita (Zgabg et al, 2019). Selain itu, PTM juga memberikan dampak 
negatif signifikan kepada penderita, pengasuh, dan masyarakat tidak hanya dari segi kualitas 
hidup, namun juga ekonomi (Wilder et al., 2020; Rijal et al., 2018). Hal ini karena pasien dengan 
multimorbiditas dapat meningkatkan risiko pengeluaran biaya medis dan lebih mungkin untuk 
absen dari pekerjaan dan dapat menurunkan produktivitas (Jaspers et al 2015; Lee et al, 2015; 
Wang, et al 2018). 

 

Guru sebagai garda terdepan pelaku yang memajukan pendidikan bangsa perlu mendapatkan 
perhatian khusus agar terhindar dari PTM. Berbagai upaya preventif, promotif dan kuratif yang 
menargetkan populasi pekerja, seperti guru, mulai menjadi fokus yang masih perlu untuk terus 
dikembangkan. Dalam mendukung hal ini, SEAMEO RECFON menginisiasi pengembangan 
flagship program terbarunya, yaitu Gizi untuk Produktivitas atau Nutrition Goes to Workplace 
(NGTW) sejalan dengan the Third-Five-Years Development Program (FYDP) dan mandatnya 
untuk mengembangkan kapasitas dan kualitas gizi tingkat individu dan komunitas pada berbagai 
tahapan kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mendukung pengembangan 
program NGTW yang menyasar perbaikan kesehatan, status gizi, dan produktivitas guru 
sekolah/kejuruan/madrasah di Indonesia. 

 

 
Penelitian ini dapat dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan/atau kuantitatif atau 
pengembangan hingga analisis dokumen ataupun systematic review di antaranya untuk: 

1. Mengembangkan model intervensi/sistem pemantauan perbaikan dan/atau skrining status 
kesehatan, gizi, dan produktivitas guru sekolah/kejuruan/madrasah di Indonesia 

2. Mengidentifikasi berbagai faktor yang berhubungan dengan status kesehatan, gizi, dan 
produktivitas guru sekolah/kejuruan/madrasah di Indonesia dalam rangka menyusun 
rekomendasi perbaikan 
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3. Mengidentifikasi kesenjangan dan hambatan dari satu atau lebih intervensi/program yang 
telah diimplementasikan untuk perbaikan status kesehatan, gizi, dan produktivitas guru di 
Indonesia, maupun negara lain dengan karakteristik populasi yang serupa 

4. Mengkaji berbagai praktik baik dari intervensi atau program berfokus pada perbaikan 
kesehatan, status gizi, dan produktivitas para guru dari berbagai negara di Asia Tenggara 
maupun non-Asia Tenggara untuk diterapkan di Indonesia 

5. Mengkaji pembelajaran atau ruang perbaikan program gizi untuk produktivitas yang telah 
dikembangkan di berbagai negara, baik di Asia Tenggara maupun non-Asia Tenggara 
sebagai dasar pengembangan program NGTW 

6. Memformulasikan strategi inovasi berorientasi kebijakan untuk masalah kesehatan, status 
gizi, dan produktivitas guru sekolah/kejuruan/madrasah di Indonesia 

 

 
Luaran yang diharapkan: 

1. Laporan hasil penelitian 
2. Potensi dalam menghasilkan HKI dan policy brief merupakan nilai tambah 

3. Diseminasi hasil penelitian berupa manuskrip hasil publikasi yang akan dipublikasi pada 
jurnal internasional berindeks scopus 

 
Budget maksimal: 

Rp 45.000.000* 
 

*terdapat potensi penurunan alokasi dana karena kondisi pandemi 
 
 

Referensi 

 
Jaspers, L., Colpani, V., Chaker, L. et al. 2015. The global impact of non-communicable diseases 

on households and impoverishment: a systematic review. Eur J Epidemiol, 30: 163 – 88. 
Lee J, T., Hamid, F., Pati, S., et al. 2015. Impact of noncommunicable disease multimorbidity on 

healthcare utilization and out-of-pocket expenditures in middle-income countries: cross 
sectional analysis. PLoS One, 10: e0127199. 

Rijal, A., Adhikari, T., Khan, J., Berg-Beckhoff, G. 2018. The economic impact of non- 
communicable diseases among households in South Asia and their coping strategy: A 
systematic review. PLoS ONE, 13(11): e0205745. 

Wang, L., Si, L., Cocker, F., et al. 2018. A systematic review of cost-of illness studies of 
multimorbidity. Appl Health Econ Health Policy, 16: 15 – 29. 

Wilder, L., Devleesschauwer, B., Pype, P., Boeckxsraens, P., Schrans, D., & Smedt, D. 2020. 
Health-related quality of life in patients with non-communicable disease: study protocol 
of a cross-sectional survey. BMJ Open, 10: e037131. 
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https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases 
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Topik 3. Pengembangan assessment tools untuk menilai pengaruh faktor risiko gizi dan 
kesehatan pada produktifitas pekerja urban 

 
No.RFP : AK3 

Latar belakang 
 

Menurut World Health Organization (WHO), Penyakit Tidak Menular (PTM) telah membunuh 
41 juta jiwa tiap tahunnya (WHO, 2020). Oleh karena itu, dampak dari kontrol dan pencegahan 
perkembangan PTM dapat berkontribusi pada peningkatan harapan hidup, perkembangan 
ekonomi, dan perbaikan kualitas hidup (Chaker et al., 2015; WHO, 2020). Tantangan terbesar 
saat ini yang dapat meningkatkan risiko berkembangnya PTM adalah dampak urbanisasi (Steyn 
& Mchiza, 2014), perubahan gaya hidup, dari sisi gizi maupun kesehatan (Bruins, 2019). Hal ini 
diperparah dengan kondisi pandemi COVID-19 juga meningkatkan urgensi deteksi dini faktor 
risiko terjadinya PTM (Clarke et al., 2020). Identifikasi faktor risiko gizi dan kesehatan dianggap 
sebagai komponen kunci dalam merespon PTM (WHO, 2020). Ditambah lagi, deteksi dini faktor 
risiko PTM dapat berpengaruh langsung pada respon terhadap penatalaksanaan yang secara tidak 
langsung dapat mengarah pada produktivitas, peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan 
ekonomi negara (Wilder, 2020). 

 
Produktivitas yang diukur berdasarkan efisiensi seseorang, bisnis, ataupun negara dalam 
mengubah input menjadi output yang bermanfaat harus dijadikan tujuan. Salah satu dampak dari 
PTM adalah menurunnya produktivitas. Penelitian telah menunjukkan pula bahwa populasi urban 
lebih rentan terpapar faktor risiko PTM (Gebremariam et al., 2018). Kondisi pandemi COVID-19 
berpotensi menurunkan kemampuan identifikasi faktor risiko PTM pada pelayanan kesehatan 
primer karena adanya pembatasan ruang gerak. Instrumen prediksi risiko PTM, terutama yang 
dapat digunakan dari jarak jauh pada konteks pandemi ini, diperlukan untuk menilai individu yang 
mungkin asimptomatik saat pengukuran dilakukan (Bello, 2015). Hal ini penting untuk mencegah 
menurunnya kualitas dan kapasitas kerja populasi di daerah urban akibat potensi ketidakhadiran 
pada waktu kerja, kehilangan pendapatan dan kecacatan karena mengidap PTM. 

 
 

Penelitian ini dapat mencakup satu atau lebih tujuan berikut: 

1. Mengembangkan risk assessment tools untuk prediksi pengaruh faktor risiko gizi dan 
kesehatan yang memengaruhi produktifitas pekerja urban (diutamakan berbentuk self- 
assesment) 

2. Mengembangkan risk model dan risk scores untuk prediksi pengaruh faktor risiko gizi 
dan kesehatan yang memengaruhi produktifitas pekerja urban 

3. Menilai validitas risk assessment tools yang telah dikembangkan 
4. Mengkaji dan mengoptimalisasi akurasi prediksi dari tools yang dikembangkan 
5. Menilai sejauh apa risk-assessment tools yang telah dikembangkan dapat memprediksi 

risiko penyakit tidak menular pada populasi pekerja 
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6. Memberikan saran dan rekomendasi untuk peningkatan prediction power dan perbaikan 
dari risk-assessment tools yang telah dikembangkan 

 
Luaran yang diharapkan 
1. Risk assessment tools dan risk prediction model sebagai sarana untuk mendukung 
identifikasi dini pekerja urban yang memiliki risiko terkait gizi dan kesehatan yang 
memengaruhi produktifitas mereka. 

2. Potensi dalam menghasilkan HKI dan policy brief merupakan nilai tambah 

3. Diseminasi hasil penelitian berupa : 

- Manuskrip hasil publikasi 

- Peluncuran produk berupa risk assessment tools/prediction model (selambat-lambatnya 1 
tahun dari akhir masa kontrak penelitian bersama manuskrip publikasi.) 

 
 

Budget maksimal Rp 45.000.000,-* 
 

*terdapat potensi penurunan alokasi dana karena kondisi pandemi 
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Jangka Waktu Penelitian 

Penelitian berlangsung selama 10 bulan (Februari – November 2022) dengan rincian 
tahapan sebagai berikut: 

 

Kegiatan Bulan 
Pembukaan Request for Proposal (RFP) 19 November 2021 
Pengumpulan proposal 19 November – 30 Desember 2021 
Seleksi proposal 30 Desember 2021 – 14 Januari 2022 
Undangan presentasi oral (online/offline meeting) 18 Januari 2022 
Presentasi oral dan pengumuman 25 Januari 2022 
Workshop administrasi dan penandatanganan 
Perjanjian Kerja Sama (secara online/offline) 

28 Januari 2022 

Pelaksanaan penelitian (termasuk monitoring) mid Februari – November 2022 
Pelaporan perkembangan penelitian 30 Juli 2022 
Pelaporan akhir 15 November 2022 

 
PENGUSULAN PROPOSAL 
Persyaratan Pengajuan Proposal 

1. Tim peneliti terdiri dari peneliti utama, anggota peneliti (peneliti muda, peneliti madya, 
pembantu peneliti, pengolah data, petugas lapangan) dan sekretariat peneliti tenaga 
administrasi yang sesuai dengan perannya dalam penelitian yang diusulkan. 

2. Peneliti utama haruslah Warga Negara Indonesia dan berafiliasi institusi di Indonesia, 
dan mendapatkan ijin dari atasan atau kepala institusi untuk mengikuti seleksi proposal 
ini. 

3. Peneliti Utama sekurang-kurangnya berkualifikasi S2 dengan pengalaman penelitian 
minimal 5 tahun. Peneliti Madya sekurang-kurangnya berkualifikasi S2 dengan 
pengalaman penelitian minimal 2 tahun. Dan Peneliti Muda sekurang-kurangnya 
berkualifikasi S1. 

4. Bagi pengusul yang berstatus mahasiswa, lembaga pengusul adalah perguruan tinggi 
asal yang bersangkutan. 

5. Setiap tim diwajibkan memiliki 1 orang sekretariat peneliti untuk membantu perihal 
administrasi selama jalannya penelitian. 

6. Pelaksanaan penelitian tidak diperkenankan bekerjasama dengan pelaku industri susu 
formula, rokok, dan alkohol. 

7. Pembiayaan yang berkaitan dengan persiapan proposal hingga seleksi proposal 
sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pengusul. 

8. Pengusul utama dijinkan dan bersedia hadir dalam workshop administrasi (merupakan 
rangkaian dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama) yang akan diselenggarakan di 
kantor SEAMEO RECFON, Utan Kayu Utara, Matraman Jakarta Timur atau secara 
virtual melalui Zoom meeting. 

9. Pengusul utama bersedia dan diijinkan oleh atasan/ kepala institusi asal untuk menjadi 
Affiliated Researcher SEAMEO RECFON selama periode 2 tahun. 
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Komponen Proposal 

Penyusunan proposal merujuk pada pada Lampiran 1 dengan catatan sebagai berikut: 
 

1. Proposal disusun sesuai dengan topik yang dipilih dan mencakup scope kegiatan untuk 
menghasilkan luaran yang diharapkan. 

2. Proposal bersifat orisinil, bukan merupakan pengulangan yang telah dipublikasikan di 
dalam maupun di luar negeri. 

3. Komponen penelitian yang diusulkan untuk dibiayai belum pernah didanai dan tidak 
sedang diusulkan pada sumber dana yang lain 

4. Peneliti boleh menambahkan komponen kegiatan selain yang telah tercantum pada 
scope kegiatan selama hal tersebut bermanfaat dalam meningkatkan kualitas luaran 
penelitian 

5. Kriteria terpenting adalah hasil penelitian akan memberi kontribusi pada perbaikan 
status gizi anak usia sekolah dan/atau pekerja 

Sedangkan penyusunan Rencana Anggaran Biaya merujuk pada Ms. Excel file 1 dengan catatan 
sebagai berikut: 

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus dibuat sesuai dengan format yang telah 
ditentukan dan rinci (tidak dibenarkan dalam bentuk paket), agar terlihat kewajaran 
dalam penggunaan dana penelitian 

2. Pola penganggaran mengikuti Peraturan Menteri Keuangan/Standar Biaya Masukan 
(SBM 2021) 

3. Dana penelitian tidak dapat digunakan untuk belanja barang modal, melakukan 
perjalanan luar negeri dan institutional fee 

4. Dalam penyusunan RAB diwajibkan memperhitungkan pajak sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

5. Biaya monitoring oleh tim SEAMEO RECFON sebanyak 2 orang 1 kali kegiatan ke 
lokasi penelitian termasuk bagian dari RAB yang diusulkan dengan catatan kondisi 
pandemi COVID-19 yang sudah kondusif. Jika belum, monitoring akan dilakukan 
secara virtual. 

 
Pengumpulan Proposal 

Pengumpulan proposal dilakukan melalui website SEAMEO RECFON selambat-lambatnya 
Kamis, 30 Desember 2021 jam 23:59 WIB. Ketidaklengkapan berkas proposal dan 
keterlambatan pengumpulan tidak dapat diikutsertakan dalam tahap seleksi. 

Dua dokumen yang akan diunggah melalui tautan di atas, mengikuti aturan penamaan dokumen 
sebagai berikut: 

1. Proposal disimpan dalam bentuk PDF dengan penamaan: 
No.RFP_Nama pengusul utama_nama Institusi 

2. Rencana Anggaran Biaya disimpan dalam bentuk Ms.Excel dengan penamaan: 
No.RFP_Nama pengusul utama_nama Institusi 
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Pertanyaan terkait pengumpulan proposal dapat disampaikan melalui email 
research@seameo-recfon.org. 
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MEKANISME SELEKSI 
Seleksi penerima hibah dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

 
1. Seleksi administrasi 

Setiap proposal yang masuk akan direview kelengkapan dan kesesuaian topik oleh Unit 
Riset SEAMEO RECFON. Proposal yang sesuai akan dilanjutkan ke seleksi substansi. 

2. Seleksi proposal 
Penilaian proposal dilakukan oleh reviewer internal dan eksternal sesuai kepakarannya. 
Proposal pilihan akan dilanjutkan ke tahap presentasi oral di kantor SEAMEO 
RECFON, Utan Kayu Utara, Matraman Jakarta Timur atau dilakukan secara virtual 
menyesuaikan dengan perkembangan kondisi pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil 
presentasi oral, Komite Riset dan Board of Directors SEAMEO RECFON akan 
menentukan proposal terbaik dari setiap topik untuk mendapatkan dana hibah 
penelitian. Selanjutnya peneliti utama dan secretariat peneliti dari penerima hibah akan 
diundang dalam workshop administrasi dan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama di 
kantor SEAMEO RECFON atau dilakukan secara virtual. 

 
Kriteria Penilaian 

Penentuan penerima dana hibah mengacu pada kriteria sebagai berikut: 
 

1. Justifikasi ide penelitian (20%) 
- Kesesuaian dengan topik 
- Kesesuaian perumusan masalah dan tujuan penelitian 
- Kebaharuan dan inovasi 

2. Metode penelitian (40%) 
- Ketepatan desain dan tujuan penelitian 
- Ketepatan cara pengambilan sampel 
- Ketepatan variabel yang diukur dan cara pengumpulan data 
- Ketepatan cara pengolahan dan analisis data 

3. Manfaat hasil penelitian (20%) 
- Kontribusi terhadap praktik gizi dan kesehatan berbagai kelompok umur 
- Kontribusi terhadap kebijakan terkait gizi dan kesehatan 
- Kontribusi terhadap program Nutrition Goes to School (NGTS), Early 
Childhood Care Nutrition and Education (ECCNE), ataupun Nutrition 
Goes to Workplace (NGTW) SEAMEO RECFON 
- Potensi untuk menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) dan/atau policy 
brief 

4. Kelayakan sumber daya (20%) 
- Kompetensi tim pengusul 
- Biaya dan timeline disusun secara rasional 
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PELAKSANAAN KEGIATAN 
 

Pembayaran 

Pembayaran akan dilakukan secara berangsur per termin kepada penerima hibah melalui dua 
(2) tahap sebagai berikut: 

 
1. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana penelitian, dikurangi pajak 

sesuai peraturan yang berlaku. Pembayaran dilakukan setelah penandatanganan 
Perjanjian Kerja Sama dan telah menyerahkan proposal penelitian dengan tanda tangan 
asli sebanyak dua (2) rangkap. 

2. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana penelitian, dikurangi pajak sesuai 
peraturan yang berlaku. Pembayaran dilakukan setelah masa kontrak berakhir dan 
seluruh berkas akhir telah dikumpulkan. 

 
Monitoring Kegiatan 

Setiap penelitian akan dimonitoring oleh 1 orang penyelia (substansial) dan 1 orang PUMK 
(keuangan). Pengawasan oleh penyelia dan PUMK dilakukan sepanjang masa penelitian untuk 
memastikan metode dilakukan dengan tepat dan penggunaan dana sesuai ketentuan. Sedangkan 
monitoring ke lokasi penelitian oleh penyelia dan PUMK dilakukan 1 kali dengan biaya 
perjalanan dinas termasuk dalam RAB penelitian yang diusulkan, jika kondisi pandemi 
COVID-19 telah kondusif. Jika belum, maka akan dilakukan secara virtual. 

 
Logbook atau Buku Catatan Penelitian 

Logbook atau Buku Catatan Penelitian (Lampiran 2) diberikan kepada setiap penerima hibah. 
Buku ini berfungsi sebagai catatan pemantauan perkembangan pelaksanaan penelitian serta 
mencatat masukan, hasil evaluasi dari penyelia dan PUMK, serta rencana tindak lanjut. Buku 
ini diisi dan disimpan oleh tim peneliti, ditandatangani oleh penyelia/ PUMK, dan dikumpulkan 
di akhir masa penelitian sebagai lampiran Laporan Akhir. 

 
Pelaporan 

Penerima dana hibah diharuskan mengumpulkan laporan pada: 

1. Pada 30 Juli tahun pelaksanaan penelitian yaitu 
- Laporan perkembangan penelitian, berisikan tahapan penelitian yang telah dilakukan 

dari bulan Februari hingga Juli, serta rencana yang akan dilakukan hingga bulan 
November (Lampiran 3) 

- Laporan keuangan termin 1, berisikan rincian penggunaan dana termin 1 (70% dari 
total dana hibah) beserta salinan bukti penggunaan dana (Ms. Excel file 2) 

2. Pada 15 November tahun pelaksanaan penelitian yaitu 
- Laporan akhir penelitian, berisikan seluruh tahapan yang telah dilakukan serta 

luaran hasil penelitian (Lampiran 4) 
- Laporan keuangan termin 2, berisikan penggunaan dana termin 2 (30% dari total 

dana hibah) beserta salinan bukti penggunaan dana (Ms. Excel file 2) 
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- Berkas akhir penelitian (deliverables) sesuai yang tercantum pada Perjanjian 
Kerja Sama 
a. Laporan akhir, Bhs. Indonesia 2 eksemplar, termasuk di dalamnya 

- Ringkasan dalam Bahasa. Indonesia dan English (masing-masing max 
2 halaman) 
-  Draft manuskrip atau artikel sesuai format jurnal yang dituju dan 

menyebutkan nama jurnal internasional tujuan yang terindeks scopus 
- Bukti lolos kaji etik dan surat perijinan 
- Logbook yang telah ditandatangani penyelia/ PUMK 

b. Laporan keuangan dan bukti pengeluaran penggunaan dana termin 2 
c. Luaran hasil penelitian / modul/ dataset (Ms.Excel/SPSS) 
d. Dua puluh foto terbaik pelaksaan penelitian dengan kualitas High Resolution/ 
HDR 
e. CD berisi softcopy poin #a-d sebanyak 2 buah 

 
Seluruh berkas di atas terlebih dahulu dievaluasi oleh penyelia dan PUMK sebelum 
dikirimkan ke Unit Riset SEAMEO RECFON 

 
Publikasi 

Luaran hasil penelitian yang diharapkan berupa publikasi internasional terindeks Scopus 
minimal Q3. Draft manuskrip dengan format sesuai jurnal tujuan diserahkan bersama 
deliverables lainnya pada 15 November tahun pelaksanaan penelitian. Publikasi tersebut 
ditargetkan telah terpublikasi dalam 1 tahun setelah masa penelitian atau November di tahun 
berikutnya. 

Manuscript yang akan dipublikasi mencantumkan 
1. Nama penyelia SEAMEO RECFON dengan urutan sesuai kontribusi dan kesepakatan 

bersama peneliti utama 
2. Acknowledgement dana hibah SEAMEO-RECFON 
3. Afiliasi SEAMEO RECFON sebagai affiliasi kedua dari penulis utama 

 
Untuk mendukung terlaksananya luaran penelitian ini, akan diadakan workshop penyusunan 
manuscript. Peneliti dapat mengajukan pendanaan publikasi penelitian hibah ini kepada 
SEAMEO RECFON, yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh komite riset SEAMEO 
RECFON. 
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Affiliated Researcher SEAMEO RECFON 

Sebagai affiliated researcher akan mendapatkan hak dalam 
 

1. Menyusun proposal bersama staff akademik SEAMEO RECFON dan mengajukannya 
dalam research grant ataupun bidding 

2. Menyusun publikasi bersama staff akademik SEAMEO RECFON dan mencantumkan 
SEAMEO RECFON sebagai afiliasi kedua dalam publikasi terkait. 

3. Dapat mengajukan dana publikasi serta pembiayaan presentasi oral dalam conference 
untuk penelitian yang berafiliasi SEAMEO RECFON 

4. Menjadi prioritas dalam kegiatan atau program peningkatan kapasitas SEAMEO 
RECFON 
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LAMPIRAN 1. FORMAT PROPOSAL 
1. Proposal dituliskan pada kertas A4 dan diberi nomor halaman pada sudut kanan bawah. 

2. Seluruh paragraf diketik dengan tipe huruf Times New Roman size 12 pt, spasi 1.2, 
justify/ rata kanan-kiri. Sedangkan bagian Judul Bab dituliskan dengan huruf besar, 

dengan tipe huruf Times New Roman size 12 pt, spasi 1.2, centered, dan bold. 

3. Halaman judul mengacu pada format yang ditentukan. 
 

4. Lembar pengesahan dengan tanda tangan Manager Riset serta PPK SEAMEO 

RECFON akan dilakukan setelah proposal ditetapkan sebagai penerima hibah. 

5. Kata pengantar, maksimal 1 halaman. Di bagian kiri bawah kata pengantar 

dicantumkan tanggal penyusunan, tanda tangan dan nama lengkap beserta gelar dari 
pengusul utama, dan NIK sesuai KTP. 

6. Ringkasan proposal, maksimal 1 halaman, mencantumkan latar belakang, tujuan, 

sasaran, tahapan dan metode penelitian, luaran yang akan dicapai, jumlah dana yang 
diusulkan. 

7. Pendahuluan, mencakup 

a. Latar belakang, penjelasan mengenai permasalahan gizi yang menjadi topik 

penelitian, temuan dari hasil penelitian sebelumnya atau teori yang melandasi 
pentingnya penelitian ini, batasan penelitian, kontribusi yang diharapkan dari 

penelitian ini 

b. Tujuan penelitian, mencakup poin-poin yang akan dicapai dari penelitian yang 
dilakukan 

c. Manfaat penelitian, berkaitan dengan perannya dalam meningkatkan pengetahuan, 

praktik, dan status gizi anak usia dini dan anak usia sekolah. Manfaat penelitian 
dijabarkan menjadi manfaat bagi sasaran, masyarakat/ institusi pendidikan tinggi 

dan pemangku kebijakan. 

8. Metode penelitian, dipaparkan secara jelas dan sistematis untuk menjawab 

permasalahan gizi yang diangkat dan mencapai tujuan dari penelitian. Komponen dalam 
metode penelitian sedikitnya mencakup: 

a. Desain Penelitian 
b. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
c. Jumlah Sample 

d. Deksripsi Subjek Penelitian 

e. Metode Pemilihan Sampel 

f. Metode Pengambilan Data dan Instrumen 

g. Metode Analisis Data 
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h. Rencana Etik Penelitian 

 
9. Susunan dan kontribusi tim peneliti, disajikan dalam bentuk table sebagai berikut: 

 

 
No 

 
Susunan Anggota Penelitian 

Jumlah 
Anggota 
(orang) 

Nama 
Anggota 

(nama lengkap 
dengan gelar) 

 
Nama 

Institusi 

Kontribusi 
dalam 

Penelitian 

1 Peneliti Utama 1    

2 Peneliti Madya 1    

3 Peneliti Muda 1    

4 Pembantu Peneliti (jika ada) .....    

5 Pengolah Data (jika ada) .....    

6 Petugas Lapangan (jika ada) .....    

7 Sekretariat Peneliti 1    

 
Syarat untuk peneliti yang terlibat adalah : 
1. Peneliti Utama sekurang-kurangnya berkualifikasi S2 dengan pengalaman penelitian 

minimal 5 tahun 

2. Peneliti Madya sekurang-kurangnya berkualifikasi S2 dengan pengalaman penelitian 
minimal 2 tahun 

3. Peneliti Muda sekurang-kurangnya berkualifikasi S1. 

4. Bagi pengusul yang berstatus mahasiswa, lembaga pengusul adalah perguruan tinggi 

asal yang bersangkutan. 

5. Setiap tim diwajibkan memiliki 1 orang sekreatriat peneliti untuk membantu perihal 
administrasi selama jalannya penelitian. 

 
10. Jadwal kegiatan, mencakup rencana penelitian secara rinci dimulai dari persiapan 

hingga penyerahan laporan akhir penelitian (Februari – November 2022) dan diuraikan 
dalam bentuk tabel atau Gantt Chart. 

11. Biaya penelitian, mencantumkan ringkasan RAB dalam bentuk table dibawah ini. 

Proporsi komponen pembiayaan tidak diperkenankan melewati batas maksimal yaitu 
30% untuk honorarium, 60% untuk pembiayaan operasional, dan 40% untuk biaya 

perjalanan dinas. Sebagai catatan, biaya monitoring oleh tim SEAMEO RECFON 

sebanyak 2 orang 1 kali kegiatan ke lokasi penelitian termasuk dalam komponen biaya 
perjalanan dinas (jika kondisi pandemi COVID-19 telah kondusif, jika belum dilakukan

secara virtual). 
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No Komponen Biaya Penelitian 
Nominal 
(Rupiah) 

Persentase 
RAB 

Persentase 
maksimal 

1 Honorarium Rp ,- …..% 30% 
2 Pembiayaan   operasional    seperti 

bahan habis pakai, ATK, bahan kimia 

dan pemeriksaan hasil penelitian 

Rp ,- …..% 60% 

3 Biaya perjalanan dinas Rp ,- …..% 40% 

 Total biaya Rp ,- 100%  

 

Sedangkan rincian penggunaan biaya per termin pendanaan disusun dalam (Ms. Excel 
file 1) 

 
12. Daftar Pustaka, dituliskan dengan format Vancouver (penomoran menurut urutan 

rujukan yang digunakan). 

13. Data diri tim peneliti, mencantumkan nama lengkap dan gelar, alamat, telepon yang 
dapat dihubungi, alamat email, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman 

dalam penelitian, dan publikasi 

14. Pernyataan tim peneliti dan institusi, ditandatangani oleh seluruh Tim Peneliti 
(termasuk secretariat peneliti) serta disahkan oleh tanda tangan Kepala Institusi 

pengusul dan stempel institusi. 
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PROPOSAL PENELITIAN 
(Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 
 
 

JUDUL PENELITIAN YANG DIUSULKAN 
(Times New Roman size 16 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 
Kategori: Akademisi 

Topik yang dipilih : ……. 

 
 

 
Pengusul utama: (nama 

lengkap dengan gelar) (nama 
institusi) 

 
 

Anggota tim peneliti 
(nama lengkap dengan gelar) 

 

SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION 
REGIONAL CENTRE FOR FOOD AND NUTRITION 

(SEAMEO RECFON) 
SEKRETARIAT JENDERAL 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 
REPUBLIK INDONESIA 

2022 
(Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 



 

LEMBAR PENGESAHAN SEAMEO RECFON 
TAHUN ANGGARAN 2022 

 

Judul : ................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 

Peneliti Utama : ................................................................................... 
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan (tulis yang sesuai) 
Nama Institusi : 
Alamat institusi : ................................................................................... 

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

................................................................................... 
Alamat e-mail : ................................................................................... 
Telepon Seluler/HP : ................................................................................... 
Jangka Waktu Penelitian : Februari – November 2022 
Tahun  : 2022 
Total Biaya : Rp. ........................................... 

 
 

Jakarta, ............................ 2021 
 

Peneliti Utama, 
 
 
 
 

(Nama lengkap dengan gelar) 
NIK (sesuai KTP) 

 
Mengetahui: 

 

Deputi Direktur Program 
 
 
 
 
 
 

(Dr. Jesus Corpuz Fernandez) 
NIK. 196012252019011601 

Manajer Riset 
 
 
 
 

 
(dr. Indah S. Widyahening, PhD) 

NIK 197310162017072601 

 
Menyetujui : 

Direktur 
 
 
 
 

(Prof. dr. Muchtaruddin Mansyur, PhD) 
NIP. 195812181983121002 
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LEMBAR PENGESAHAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI  
 

Halaman 

A. RINGKASAN PROPOSAL 
 

B. PENDAHULUAN 
a. Latar Belakang 
b. Tujuan Penelitian 

c. Manfaat Penelitian 

C. METODE PENELITIAN 
a. Desain Penelitian 

b. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
c. Jumlah Sample 

d. Deksripsi Subjek Penelitian 
e. Metode Pemilihan Sampel 
f. Metode Pengambilan Data dan Instrumen 
g. Metode Analisis Data 

h. Rencana Etik Penelitian 

D. SUSUNAN DAN KONTRIBUSI TIM PENELITI 
 

E. JADWAL KEGIATAN 
 

F. BIAYA PENELITIAN 
 

G. DAFTAR PUSTAKA 
 

H. LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 Data Diri Tim Peneliti 

Lampiran 2 Pernyataan Tim Peneliti dan Institusi 
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DATA DIRI TIM PENELITI 

PENELITI UTAMA 

Nama dan gelar : 
Tempat, tanggal lahir : 
Jenis kelamin : 
Nama institusi : 
Jabatan dalam institusi : 
Alamat Korespondensi : 

 
Alamat E-mail : 
No. HP : 

 
Kualifikasi akademik 
Tahun Institusi Gelar 

   

   

 
Riwayat pekerjaan 
Tahun Institusi Posisi 

   

   

 
Pengalaman penelitian 
Tahun Penelitian 

  

  

 
Publikasi 
No Nama Penulis Judul artikel Media Publikasi Tahun 
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ANGGOTA PENELITI 

 
Nama dan gelar : 
Tempat, tanggal lahir : 
Jenis kelamin : 
Nama institusi : 
Jabatan dalam institusi : 
Alamat Korespondensi : 

 
Alamat E-mail : 
No. HP : 

 
Kualifikasi akademik 
Tahun Institusi Gelar 

   

   

 
Riwayat pekerjaan 
Tahun Institusi Posisi 

   

   

 
Pengalaman penelitian 
Tahun Penelitian 

  

  

 
Publikasi 
No Nama Penulis Judul artikel Media Publikasi Tahun 

     

     

 
*diisi untuk seluruh anggota peneliti 
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SEKRETARIAT PENELITI 

 
Nama dan gelar : 
Tempat, tanggal lahir : 
Jenis kelamin : 
Nama institusi : 
Jabatan dalam institusi : 
Alamat Korespondensi : 

 
Alamat E-mail : 
No. HP : 

 
Kualifikasi akademik 
Tahun Institusi Gelar 

   

   

 
Riwayat pekerjaan 
Tahun Institusi Posisi 
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PERNYATAAN TIM PENELITI DAN PENGESAHAN INSTITUSI 

 
1. Pernyataan Tim Peneliti 
Dengan ini kami: 

- Menyatakan sepakat untuk melakukan penelitian sesuai proposal yang diajukan; 
- Menyatakan Tim Peneliti berkomitmen untuk menyelesaikan   penelitian sesuai 

proposal; 
- Menyatakan Tim Peneliti bersedia menerima masukan yang diberikan oleh 

penyelia dan PUMK guna mencapai pelaksanaan penelitian yang lebih baik; 
- Menyatakan Tim Peneliti berkomitmen memenuhi target pelaporan sesuai 

ketentuan (waktu dan format); 
- Menyatakan apabila dikemudian hari tidak memenuhi target pelaporan akan 

menerima sanksi sesuai yang tertulis pada Perjanjian Kerja Sama yaitu 
pengembalian keseluruhan dana hibah penelitian ke Negara. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan 
tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. 

 

Nama dan Gelar Tim Peneliti Tanda Tangan Tanggal 

Peneliti Utama 
….. 

  

Anggota Peneliti   

Sekretariat Peneliti   

 
5. Pengesahan Institusi Penanggung Jawab 

Dengan ini kami: 

- Menyatakan persetujuan pelaksanaan Penelitian sesuai proposal yang diajukan oleh 
institusi kami dan bersedia untuk bertanggung jawab terhadap jalannya penelitian 
tersebut; 

- Menyatakan bahwa usulan penelitian ini sesuai dengan kemampuan dan fasilitas 
yang ada pada institusi kami dan bersedia untuk mendukung penelitian ini dalam 
hal tersebut; 

………………, ……………… 2021 

Kepala Institusi …………………... 

(tanda tangan dan stempel institusi) 

(Nama dan gelar Kepala Institusi) 
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LAMPIRAN 2. LOGBOOK atau BUKU CATATAN PENELITIAN 
 
 

 
JUDUL PENELITIAN 

 
 

 

TAHUN ANGGARAN 2022 
 
 
 

PENELITI UTAMA : ……. 

INSTITUSI : …….. 

 

PENYELIA : …….. 
 

PUMK : …….. 
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Hari, tanggal  

Anggota tim penelitian 
yang hadir 

 

Tim SEAMEO 
RECFON yang hadir 

 Penyelia 
 PUMK 
 Unit Riset 
 Lainnya : 

Tahapan penelitian  Persiapan 
 Pengumpulan data 
 Penyusunan laporan 

Kesesuaian dengan 
timeline 

 Sesuai 
 Tidak sesuai karena… 

Catatan hasil diskusi/ 
pemantauan 

 
NB: jika kolom yang 
tersedia tidak cukup 
harap ditambahkan ke 
halaman berikutnya 

 

Tindak lanjut 
berkaitan dengan 
masukan penyelia/ 
PUMK 

 

 
 

……………….,………………………………..2022 
Tim Peneliti 

 
Tim SEAMEO RECFON 

 
 
 
 
 

( ) ( ) 
 
 
 

*digandakan dan diisi setiap kali berkonsultasi dengan penyelia dan PUMK 
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LAMPIRAN 3. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENELITIAN 
1. Tim peneliti dihimbau untuk berkonsultasi secara aktif dengan penyelia (substansial) 

dan PUMK (keuangan) saat penyusunan laporan perkembangan penelitian dan laporan 

keuangan 

2. Ukuran kertas dan tipe huruf mengikuti ketentuan yang sama dengan proposal 
 

3. Halaman judul mengacu pada format Laporan Perkembangan Penelitian 
 

4. Lembar pengesahan mengikuti format yang sama dengan proposal dan akan 

ditandatangani oleh Manager Riset serta Direktur SEAMEO RECFON setelah laporan 
dikumpulkan ke Unit Riset SEAMEO RECFON 

5. Kata pengantar, pendahuluan, susunan dan kontribusi tim peneliti, dan daftar pustaka 

mengikuti ketentuan yang sama dengan proposal. 

Jika terdapat perubahan dari tim peneliti, maka peneliti utama diharuskan melaporkan 

pada Unit Riset SEAMEO RECFON untuk dilakukan revisi SK Peneliti. 

6. Dasar hukum mencantumkan nomor PKS, nomor SK Penelitian, nomor Surat 
Perijinan, nomor Surat Lolos Kaji Etik. 

7. Metode penelitian mengikuti poin dan ketentuan yang sama dengan proposal 

8. Hasil penelitian mencantumkan 

a. Tahapan penelitian yang telah dilakukan beserta hasil yang telah dicapai 
hingga Juli 2022 

b. Kesulitan yang ditemui selama berjalannya penelitian 

c. Rencana tahapan berikutnya yang akan dilakukan hingga November 2022 

 
9. Jadwal kegiatan mengikuti ketentuan yang sama dengan proposal. Perubahan jadwal 

kegiatan perlu terlebih dahulu disetujui oleh penyelia. 

10. Ringkasan biaya penelitian mengikuti format sebagai berikut: 
 

Komponen Budget (Rp) Pengeluaran 
Term 1 

Saldo (Rp) 

Honorarium    
Pembiayaan operasional seperti bahan 
habis pakai, ATK, bahan kimia dan 

pemeriksaan hasil penelitian 

   

Perjalanan Dinas    
TOTAL    
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Tabel di atas merupakan rangkuman biaya penelitian yang dicantumkan pada laporan 
perkembangan. Sedangkan Laporan Keuangan termin 1 dicatat secara terpisah 
menggunakan Ms. Excel file 2 dengan komponen berikut terpisah di setiap sheet: 

1. Rangkuman RAB 

2. penggunaan dana term 1 
3. perhitungan biaya perjalanan dinas 

4. perhitungan honor 

5. detail aktivitas penelitian per hari untuk perhitungan honor, transport lokal, uang 
harian. 

 
11. Melampirkan foto kegiatan yang menggambarkan jalannya penelitian, 

materi/media/kuesioner yang digunakan dalam penelitian, absensi kegiatan (tim peneliti 

dan sasaran), dan laporan keuangan. 
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LAPORAN PERKEMBANGAN PENELITIAN 
(Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 

 
JUDUL PENELITIAN 

(Times New Roman size 16 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 
Kategori: Akademisi 

Topik yang dipilih : ……. 

 
 

 
Pengusul utama: (nama 

lengkap dengan gelar) (nama 
institusi) 

 
 

Anggota tim peneliti 
(nama lengkap dengan gelar) 

 
 
 

 
SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION 

REGIONAL CENTRE FOR FOOD AND NUTRITION 
(SEAMEO RECFON) 

SEKRETARIAT JENDERAL 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

REPUBLIK INDONESIA 
2022 

(Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 
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DAFTAR ISI 
 
 

LEMBAR PENGESAHAN (format yang sama dengan proposal) 
 

KATA PENGANTAR 
 

A. PENDAHULUAN 
a. Latar Belakang 

b. Dasar Hukum 

c. Tujuan Penelitian 

d. Manfaat Penelitian 

B. METODE PENELITIAN 
a. Desain Penelitian 

b. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
c. Jumlah Sample 

d. Deksripsi Subjek Penelitian 
e. Metode Pemilihan Sampel 

f. Metode Pengambilan Data dan Instrumen 

g. Metode Analisis Data 

h. Rencana Etik Penelitian 

C. HASIL PENELITIAN 
a. Tahapan yang telah dilakukan beserta hasil yang dicapai 
b. Kesulitan yang ditemui 

c. Rencana tahapan berikutnya 

D. SUSUNAN DAN KONTRIBUSI TIM PENELITI 
 

E. JADWAL KEGIATAN 
 

F. BIAYA PENELITIAN 
 

G. DAFTAR PUSTAKA 
 

H. LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 Foto Kegiatan 

Lampiran 2 Media / Materi / Kuesioner yang digunakan 

Lampiran 3 Absensi kegiatan 
Lampiran 4 Laporan Keuangan 

 
 

Halaman 
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LAMPIRAN 4. FORMAT LAPORAN AKHIR 
1. Tim peneliti dihimbau untuk berkonsultasi secara aktif dengan penyelia dan PUMK saat 

penyusunan laporan akhir dan laporan keuangan 

2. Ukuran kertas dan tipe huruf mengikuti ketentuan yang sama dengan laporan 

perkembangan penelitian. 

3. Halaman judul mengacu pada format Laporan Akhir 
 

4. Kata pengantar, lembar pengesahan, pendahuluan, dasar hukum, susunan dan kontribusi 

tim peneliti, dan daftar pustaka mengikuti ketentuan yang sama dengan laporan 
perkembangan penelitian. 

5. Ringkasan penelitian mencantumkan latar belakang, tujuan, sasaran, tahapan dan 
metode penelitian, luaran yang dicapai, jumlah dana yang diusulkan. Ringkasan 
penelitian disusun dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-masing 
maksimal 1 halaman. 

6. Metode penelitian dan jadwal kegiatan mengikuti poin dan ketentuan yang sama 

dengan laporan perkembangan penelitian. 

7. Hasil penelitian mencantumkan 

a. Tahapan penelitian yang telah dilakukan beserta hasil yang telah dicapai 

hingga November 2022 

b. Pembahasan hasil penelitian 
c. Kesimpulan dan saran 

8. Ringkasan biaya penelitian mengikuti format sebagai berikut: 
 

Komponen Budget 

(Rp) 

Pengeluaran 

Term 1 

Pengeluaran 

Term 2 

Saldo 

(Rp) 

Honorarium     
Pembiayaan operasional seperti 
bahan habis pakai, ATK, bahan 

kimia dan pemeriksaan hasil 

penelitian 

    

Perjalanan Dinas     
TOTAL     

 

Tabel di atas merupakan rangkuman biaya penelitian yang dicantumkan pada laporan 

akhir. Sedangkan Laporan Keuangan keseluruhan dicatat secara terpisah menggunakan 
Ms. Excel file 2 dengan komponen berikut terpisah di setiap sheet: 
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1. Rangkuman RAB 

2. penggunaan dana term 1-2 

3. perhitungan biaya perjalanan dinas 
4. perhitungan honor 

5. detail aktivitas penelitian per hari untuk perhitungan honor, transport lokal, uang 

harian. 

 
9. Draft manuscript disusun dengan format sesuai ketentuan jurnal yang dituju. 

Penyusunan draft manuskrip melalui diskusi Bersama penyelia. Manuscript yang akan 

dipublikasi mencantumkan 

- Nama penyelia SEAMEO RECFON dengan urutan sesuai kontribusi dan 
kesepakatan bersama peneliti utama 

- Acknowledgement dana hibah SEAMEO-RECFON 
- Affiliasi SEAMEO RECFON sebagai affiliasi kedua dari penulis utama 

 
 

10. Melampirkan foto kegiatan yang menggambarkan jalannya penelitian, 

materi/media/kuesioner yang digunakan dalam penelitian, Surat Lolos Kaji Etik, Surat 

Perijinan Lapangan, logbook / buku catatan penelitian yang telah ditandatangani 
penyelia/PUMK, absensi kegiatan (tim peneliti dan sasaran), dan laporan keuangan. 
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LAPORAN AKHIR PENELITIAN 
(Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 

 
JUDUL PENELITIAN 

(Times New Roman size 16 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 

 
Kategori: Akademisi 

Topik yang dipilih : ……. 

 
 

 
Pengusul utama: (nama 

lengkap dengan gelar) (nama 
institusi) 

 
 

Anggota tim peneliti 
(nama lengkap dengan gelar) 

 
 
 
 
 

SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION 
REGIONAL CENTRE FOR FOOD AND NUTRITION 

(SEAMEO RECFON) 
SEKRETARIAT JENDERAL 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 
REPUBLIK INDONESIA 

2022 
(Times New Roman size 12 pt, bold, centered, 1.2 spasi) 



 

DAFTAR ISI 
 
 

LEMBAR PENGESAHAN (format yang sama dengan proposal) 
 

KATA PENGANTAR 

A. RINGKASAN PENELITIAN (dalam Bahasa Indonesia dan 

English) B. PENDAHULUAN 
a. Latar Belakang 
b. Dasar Hukum 

c. Tujuan Penelitian 

d. Manfaat Penelitian 

C. METODE PENELITIAN 
a. Sasaran penelitian 

b. Waktu dan durasi pelaksanaan 

c. Metode dan media 

d. Metode evaluasi keberhasilan penelitian 
e. Peran serta atau keterlibatan siswa 

D. HASIL PENELITIAN 
a. Tahapan yang telah dilakukan beserta hasil yang dicapai 

b. Pembahasan hasil penelitian 

c. Kesimpulan dan saran 

E. SUSUNAN DAN KONTRIBUSI TIM PENELITI 
 

F. JADWAL KEGIATAN 
 

G. BIAYA PENELITIAN 
 

H. DAFTAR PUSTAKA 
 

I. LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 

 

 Draft manuscript 
 Lampiran 2 Foto Kegiatan 
 Lampiran 3 Media / Materi / Kuesioner yang digunakan 
 Lampiran 4 Surat Lolos Kaji Etik 
 Lampiran 5 Surat Perijinan Lapangan 
 Lampiran 6 Logbook atau Buku Catatan Penelitian 
 Lampiran 7 Absensi kegiatan 
 Lampiran 6 Laporan Keuangan 

 
 
 

Petunjuk Teknis Hibah Penelitian SEAMEO RECFON 2022 bagi Akademisi 

 
 
Halaman 
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