
  

 

Anugerah Riset Sobat Bumi 2014 

A. Pendahuluan 

Anugerah Riset Sobat Bumi adalah suatu bentuk penghargaaan yang 

diberikan oleh Pertamina Foundation kepada mahasiswa pasca sarjana, 

praktisi atau pakar maestro yang melakukan riset untuk Disertasi, Penelitian 

Mandiri dan Pengabdian Masyarakat dengan topik yang terkait dengan pilar 

Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Ekologi/Alam, Sosial Budaya, Ekonomi, 

dan Kesejahteraan. Penerima Anugerah Riset Sobat Bumi secara otomatis 

akan menjadi anggota Komunitas Periset Sobat Bumi yang berkewajiban 

membentuk karakter Generasi Sobat Bumi. 

Anugerah Riset Sobat Bumi terdiri atas 2 (dua) program pemberian 

penghargaan, yakni Anugerah Riset dan Anugerah Pengabdian Masyarakat. 

Anugerah Riset diberikan kepada pemenang proposal kategori Desertasi, 

dan Penelitian Mandiri, sedangkan Anugerah Riset kategori Pengabdian 

Masyarakat diberikan kepada pemenang proposal Pengabdian Masyarakat. 

Proposal kategori Pengabdian Masyarakat juga dapat diusulkan oleh 

masyarakat umum yang bermaksud melaksanakan program pengabdian 

masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan terkait energi 

terbarukan seperti pengelolaan sampah, limbah, serta permasalahan-

permasalahan lainnya. Dalam pelaksanannya, Anugerah Pengabdian 

Masyarakat tetap harus melibatkan unsur riset (research based). 

Kriteria umum penerima Anugerah Riset Sobat Bumi adalah 

terintegrasinya pilar-pilar Pembangunan Berkelanjutan dalam Riset kategori 

Penelitian maupun kategori Pengabdian Masyarakat yang akan dilakukan. 

Pilar-pilar ini adalah Ekologi/Alam (Nature), Sosial Budaya (Society), 

Ekonomi (Economy), dan Kesejahteraan (Well-being). 



  

 

Anugerah Riset Sobat Bumi pertama kali dilaksanakan pada tahun 

2013. Ribuan pelamar mengirimkan proposal ke Pertamina Foundation dan 

terpilih 56 periset yang memenangkan Anugerah Riset Sobat Bumi. Dari 56 

periset, sejumlah 40 adalah riset kategori penelitian berupa Tugas Akhir 

(TA/Skripsi), Tesis, dan Disertasi, dan sejumlah 16 adalah riset kategori 

pengabdian masyarakat. Penerima Anugerah Riset Sobat Bumi 2013 

bervariasi dari mahasiswa, aktivis lingkungan, hingga guru besar. Tidak 

hanya itu, topiknya juga bervariasi. Di akhir tahun 2013, terpilih 3 periset 

dari sejumlah 56 periset untuk menerima penghargaan dari PT. Pertamina 

(Persero) karena ketiga riset tersebut dinilai paling baik dalam 

mengintegrasikan pilar-pilar Pembangunan Berkelanjutan serta 

penggalangan sinergi multipihak. Pada tahun 2014 ini, Anugerah Riset 

Sobat Bumi ini akan diberikan kepada periset dengan total dana sebesar 1,3 

Miliyar.  

B. Tema  

Tema Anugerah Riset Sobat Bumi 2014 adalah “Mewujudkan 

Riset dan Pengabdian Masyarakat Sebagai Gerakan Sosial Sobat 

Bumi”. 

C. Tujuan 

Tujuan yang hendak diraih melalui kegiatan Anugerah Riset Sobat Bumi 

ini, yaitu :  

1. Meningkatkan peran Pertamina Foundation dalam 

mengembangkan penegakan pilar-pilar Pembangunan 

Berkelanjutan di Indonesia;  

2. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa pasca sarjana, 

dosen, peneliti dan pakar untuk berkontribusi dalam mewujudkan 



  

 

Pembangunan Berkelanjutan melalui jalur riset dan pengabdian 

masyarakat;  

3. Menghimpun hasil riset dan pengabdian masyarakat yang 

berkualitas melalui proses kompetisi terbuka dan sesuai standar 

ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.  

 

D. Tim Pelaksana dan Penilai 

Kegiatan Seleksi Anugerah Riset Sobat Bumi ini dilaksanakan oleh 

tim independen yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur 

Pertamina Foundation. 

E. Sasaran Peserta 

Penerima Anugerah Riset Sobat Bumi 2014 adalah mahasiswa 

pasca sarjana, dosen, peneliti, serta pakar/praktisi/pengabdi masyarakat 

yang melakukan riset untuk Desertasi, Penelitian Mandiri dan Pengabdian 

Masyarakat.  

F. Persyaratan Peserta 

1. Persyaratan Administratif  

a. Setiap peserta hanya diperkenankan mengirim satu buah proposal 

riset (desertasi), penelitian mandiri, atau pengabdian masyarakat. 

Satu periset hanya berhak mengajukan satu proposal. 

b. Panjang proposal antara 7-10 halaman, Font Times New Roman, 

size 12, ukuran kertas A4 dengan rata kanan 4 cm, rata kiri 3 cm, 

rata atas 4 cm rata bawah 3 cm dengan spasi 1,5.  



  

 

c. Peserta menyertakan Curicullum Vitae disertai dengan scanned 

KTP/Kartu Mahasiswa dan scanned KTP.  

d. Melampirkan surat pernyataan keaslian proposal riset bermaterai 

Rp 6.000,- dibubuhi tanda tangan peneliti dan kesediaan diberi 

sanksi hukum apabila proposal riset terbukti hasil plagiasi.  

e. Peserta harus terdaftar dalam akun www.sobatbumi.com dan 

ringkasan eksekutif harus dipublikasikan dalam aksi di 

www.sobatbumi.com  

f. Melampirkan lembar pengesahan, untuk riset ditandatangani oleh 

periset dan Dekan Fakultas ybs, sedangkan untuk pengmas 

ditandatangani oleh kepala desa/camat setempat.  

 

2. Persyaratan Akademik  

a. Proposal yang dikirim harus relevan dengan tema sesuai butir B. 

b. Judul proposal singkat, jelas dan menarik, problematik, aktual dan 

berupa riset terapan, terdapat intervensi sosial atau melibatkan 

masyarakat dalam proses riset. 

c. Sistematika Sistematika proposal riset terdiri dari: judul, 

ringkasan eksekutif, latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan, ruang lingkup, arti penting, riset terdahulu, konsep 

operasional, kerangka teori, metodologi (teknik pengumpulan data, 

sasaran riset, data yang dihimpun, teknik analisis data), jadwal 

riset, daftar pustaka serta sistematika penulisan. Sedangkan 

proposal pengabdian masyarakat terdiri dari: analisis masalah 

yang terjadi pada komunitas, solusi yang ditawarkan, program 

pengabdian masyarakat yang ditargetkan dapat mengatasi masalah, 

target program, dan strategi pencapaian target program dalam 

mengatasi masalah yang dihadapi komunitas tertentu. 



  

 

d. Proposal riset yang diajukan kepada panitia bersifat orisinal 

(bukan berupa skripsi, tesis, disertasi, dan riset yang pernah 

dilakukan) dan belum pernah diajukan kepada pihak manapun 

serta riset yang sedang dilakukan saat ini.  

e. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

f. Bagi peserta yang proposalnya terpilih pada tahap I diharuskan 

mempresentasikan proposal untuk seleksi tahap II.  

g. Bagi peserta yang terpilih pada seleksi tahap II diharuskan 

mengikuti seminar proposal dalam rangka perbaikan dan 

penyempurnaan proposal sebelum dilakukan pengumpulan data 

lapangan.  

h. Dalam tahapan pengumpulan data lapangan akan dilakukan 

pemantauan (monitoring) langsung oleh tim monitoring dan 

penilai proposal dari Pertamina Foundation  

 

G. Informasi Umum 

1. Pengumuman resmi Anugerah Riset Sobat Bumi hanya 

dipublikasikan di halaman www.sobatbumi.com  

2. Pengiriman proposal dan dokumen-dokumen pendukung ke panitia 

pelaksana dimulai sejak diumumkannya kegiatan ini. 

3. Batas akhir pengumpulan keseluruhan dokumen selambat-

lambatnya sampai tanggal 15 April 2014 

4. Panitia pelaksana hanya menerima keseluruhan dokumen via email 

ke alamat email anugrah.risetsobatbumi@gmail.com.  

5. Keputusan dewan juri maupun panitia tidak dapat diganggu gugat. 

6. Jika ada pertanyaan mengenai kegiatan ini, peserta dipersilahkan 

untuk bertanya via email ke alamat: 

 anugrah.risetsobatbumi@gmail.com 

http://www.sobatbumi.com/
mailto:anugrah.risetsobatbumi@gmail.com
mailto:anugrah.risetsobatbumi@gmail.com


  

 

H. Proses Seleksi 

Proses seleksi penerima Anugerah Riset Sobat Bumi dibagi menjadi 3 

tahap, yaitu: 

Tahap 1: Seleksi Administrasi 

Pada tahap ini seluruh proposal beserta dokumen  pendukung yang 

masuk akan disaring menurut kelengkapan dokumen dan kesesuaian 

periset dengan sasaran program Anugerah Riset Sobat Bumi. 

Tahap 2: Seleksi Substansi 

Pada tahap ini, semua calon penerima Anugerah Riset Sobat Bumi 

yang lolos seleksi administrasi akan diseleksi oleh penilai yang 

kompeten dalam bidang teori, metodologi, dan substansi riset terkait 

pilar-pilar SD dengan aspek penilaian: 

(i) Kesesuaian substansi tulisan dengan tema seperti yang tersebut 

pada butir nomor 6 yang aktual (60%). 

(ii) Relevansi proposal riset dengan tema dan fokus program 

Anugerah Riset Sobat Bumi (20%). 

(iii) Koherensi antara rumusan masalah riset, teori, dan metode riset 

yang dipakai (20%). 

Dari tahap ini akan dipilih sejumlah 30 periset untuk maju ke tahap 

selanjutnya. Pengumuman hasil seleksi Substansi akan diumumkan 

di halaman www.sobatbumi.com pada tanggal 22 April 2014. 

Tahap 3: Seleksi Seminar Proposal 

Pada tahap ketiga, seminar proposal diikuti oleh 30 pemenang 

seleksi tahap kedua. Pemenang seleksi tahap kedua wajib 

menyajikan proposalnya dalam seminar proposal pada tanggal 29 

April 2014. Paparan proposal riset akan dinilai oleh “Dewan Juri” 

yang kompeten dalam bidang teori, metodologi, dan substansi riset 

http://www.sobatbumi.com/


  

 

terkait pilar-pilar Pembangunan Berkelanjutan yang ditentukan oleh 

Pertamina Foundation. Proposal yang lolos seleksi akan 

mendapatkan biaya riset dengan dibuatkan kontrak kerja sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Keseluruhan biaya akomodasi dan 

transportasi peserta yang mengikuti Seleksi Final akan diganti oleh 

Pertamina Foundation. 

I. LAPORAN HASIL RISET 

1. Jumlah halaman laporan riset minimal 40 halaman dan maksimal 

70 halaman 

2. Laporan laporan akhir pengabdian masyarakat mencakup kendala 

pelaksanaan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk 

mengatasinya, perubahan-perubahan yang dilakukan serta dampak 

intervensi kegiatan  

3. Laporan hasil riset mencakup hasil masukan tim monitoring dan 

usulan perbaikan setelah hasil seminar dikirim melalui email.  

4. Pengandaan hasil riset oleh peserta sebanyak 10 eksemplar dan 

dibuat dalam bentuk CD file serta Pembuatan poster hasil 

riset/pengabdian masyarakat.  

5. Ringkasan eksekutif laporan riset dan pengabdian masyarakat 

publish di www.sobatbumi.com  

6. Laporan ditulis dengan font Times New Roman, size 12, ukuran 

kertas A4 dengan rata kanan 4 cm, rata kiri 3 cm, rata atas 3 cm 

rata bawah 3 cm dengan spasi 1,5.  

7. Adapun format penulisan laporan, sebagai berikut: 

 Tampilan depan (Cover) dan tampilan belakang 

Anugerah Sobat Bumi 2013  

 Halaman Judul 



  

 

 Surat penyataan mengenai keabsahan penelitian 

 Ringkasan Eksekutif/Abstrak (dalam bahasa inggris dan 

Indonesia) 

 Prakata 

 Daftar Isi (Daftar Tabel, Gambar dan Lampiran) 

 Pendahuluan, yang terdiri dari: 

a. Latar Belakang 

b. Rumusan Masalah  

c. Tujuan 

d. Manfaat 

e. Ruang Lingkup 

 Tinjauan Pustaka 

 Metode, terdiri dari 

a. Waktu dan tempat 

b. Alat dan bahan 

c. Metode Penelitian  (Teknik Pengumpulan Data, 

Sasaran Penelitian, Jenis Data yang Dihimpun, 

Teknik  Pengolahan Data, Analisis Data, Metode 

Pelaksanaan, Metode Penyelesaian Masalah) 

 Hasil dan Pembahasan 

 Simpulan dan Saran 

Selain memuat simpulan hasil Riset 

Penelitian/Pengabdian Masyarakat, bagian Kesimpulan 

harus memuat: 

a. Manfaat Riset, yang terdiri dari Jumlah 

Beneficiaries (Penerima Manfaat Riset), Bentuk 

Manfaat Riset, Dampak Riset 

b. Pelibatan Multipihak 

c. Rekomendasi Tindak Lanjut Riset. 



  

 

 Lampiran 

Lampiran dalam laporan penelitian, memuat: 

1. Log activity 

2. Pemanfaatan Anggaran dan Rekap Pengeluaran 

Dana 

3. Dokumentasi 

J. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen 

Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen yang harus dipenuhi calon 

penerima Anugerah Sobat Bumi: 

1. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengajukan satu proposal riset. 

2. Peserta harus terdaftar dalam website www.sobatbumi.com dan 

harus mempublikasikan abstrak/ringkasan eksekutif risetnya dalam 

website tersebut. 

3. Peserta menyusun proposal risetnya sesuai dengan sistematika pada 

Panduan Penulisan Proposal Riset (butir nomor 11). 

4. Peserta melampirkan CV (Curriculum Vitae) seperti pada contoh 

(terlampir). 

5. Peserta melampirkan scanned KTP dan scanned Kartu Mahasiswa 

(jika ada). 

6. Peserta melampirkan surat pernyataan mengenai keaslian proposal 

riset serta kesediaan menerima sanksi hukum jika proposal riset 

terbukti hasil plagiasi bermaterai Rp. 6000,- yang dibubuhi tanda 

tangan peneliti. 

7. Peserta melampirkan pengesahan riset; untuk riset kategori 

penelitian disahkan oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan, 

sedangkan untuk riset kategori pengabdian masyarakat disahkan 

oleh Kepala Desa atau Camat Daerah Objek Riset. 

http://www.sobatbumi.com/


  

 

Semua dokumen dijadikan dalam bentuk file berformat .pdf, 

dikumpulkan dalam satu folder dengan dengan format Nama 

Periset_Kategori Riset (contoh: Widi Eko Yanuar Iskhak_Pengabdian 

Masyarakat), dijadikan dalam bentuk file berformat .rar, dan dikirimkan 

ke email anugrah.risetsobatbumi@gmail.com. Panitia seleksi hanya 

menerima dokumen yang dikirim via email dan tidak menerima 

dokumen print-out yang dikirim via pos. 

K. Panduan Penulisan Proposal Riset 

Secara umum proposal riset harus memenuhi syarat-syarat berikut. 

a. Topik riset harus relevan dengan tema sesuai butir B 

b. Judul Proposal singkat, jelas, menarik, problematik, aktual, aplikatif, 

serta terdapat intervensi sosial atau melibatkan masyarakat dalam 

proses riset. 

c. Sistematika proposal riset kategori penelitian adalah: 

1. Judul Riset 

2. Ringkasan Eksekutif atau Abstrak 

3. Pendahuluan (Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, 

Ruang Lingkup, Signifikansi) 

4. Studi Literatur (Riset Terdahulu, Konsep Operasional, Kerangka 

Teori, Solusi yang Ditawarkan atas Permasalahan yang 

Teridentifikasi) 

5. Metode Riset (Teknik Pengumpulan Data, Sasaran Riset, Jenis 

Data yang Dihimpun, Teknik Pengolahan dan Analisis Data) 

6. Jadwal Riset dan Indikator Capaian Bulanan 

7. Pengajuan Rencana Anggaran Belanja 

8. Daftar Pustaka 

d. Sistematika proposal riset kategori pengabdian masyarakat adalah: 

mailto:anugrah.risetsobatbumi@gmail.com


  

 

1. Judul Riset 

2. Ringkasan Eksekutif atau Abstrak 

3. Pendahuluan (Latar Belakang, Analisis Permasalahan yang 

Terjadi di Masyarakat/Komunitas) 

4. Studi Literatur (Solusi yang Ditawarkan) 

5. Metode Riset (Program Pengabdian Masyarakat yang 

ditargetkan dapat mengatasi masalah, Target Program, Strategi 

Pencapaian Target Program dalam mengatasi masalah yang 

dihadapi) 

6. Jadwal Riset dan Indikator Capaian Bulanan 

7. Pengajuan Rencana Anggaran Belanja 

8. Daftar Pustaka 

e. Estimasi penggunaan dana dalam Rencana Anggaran Belanja sesuai 

dengan batas kewajaran 

L. Kontak 

 

Nama  : Panitia Seleksi Anugerah Riset Sobat Bumi 2014 

Email : anugrah.risetsobatbumi@gmail.com 
Alamat Surat : Panitia Seleksi Anugrah Riset Sobat Bumi  

  Gedung Pertamina Foundation (R.8)  

  Jl. Sinabung II, Terusan Simprug Raya, Kawasan  

  Pertamina Simprug, Simprug Kebayoran Lama,  

  Jakarta 12220  
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