


PANDUAN
SMART WIDYA ARTHA 2013

KETENTUAN UMUM
a) SMART Widya Artha

SMART Widya Artha merupakan program dana bantuan penelitian tugas 
akhir/skripsi untuk mahasiswa S1, yang diberikan oleh PT SMART Tbk 
(merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam grup Sinar Mas). 
Program ini telah diselenggarakan sejak tahun 2009 dengan maksud untuk 
mendorong  mahasiswa (khususnya mahasiswa fakultas pertanian) untuk 
melakukan penelitian di lingkup perkebunan kelapa sawit. Untuk tahun 2013 ini, 
SMART Widya Artha akan memberikan dana kepada 5 (lima) orang 
mahasiswa yang mengajukan proposal penelitian sesuai dengan topik yang 
diberikan. Proposal yang diterima akan dinilai oleh tim penilai, yang merupakan 
staf-staf PT SMART Tbk yang kompeten di bidang penelitian yang akan diteliti.

b) Tema Penelitian
Keanekaragaman hayati dan bioteknologi dalam industri perkebunan kelapa 
sawit yang lestari dan berkelanjutan.

c) Topik Penelitian
1. Kenakeragaman hayati dan konservasi
2. Pembangkit listrik biogas

* Detail mengenai topik penelitian yang dapat diajukan dapat dilihat pada bagian 
tersendiri dari panduan ini. 

d) Penerima
Mahasiswa S1 semua jurusan yang berkaitan dan berminat untuk melakukan 
penelitian sesuai dengan topik yang diberikan

e) Prosedur pemberian dana
Penerima  Program  SMART  Widya  Artha  akan  mendapat  bantuan  penelitian 
(research fund) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
Pemberian dana  dilakukan dalam 2 tahap:
Tahap pertama - setelah penerima mendapatkan keputusan sebagai penerima 
Program SMART Widya Artha 2013,  sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima 
ratus ribu rupiah)
Tahap  kedua  –  setelah  PT.  SMART  Tbk  menerima  laporan  hasil  penelitian 
lengkap/skripsi  lengkap  yang  sudah  disetujui  oleh  pejabat  fakultas  terkait, 
sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
Dana  penelitian  akan  diserahkan  langsung  kepada  penerima  SMART  Widya 
Artha melalui rekening masing-masing

f) Waktu dan proses penelitian
Waktu yang diberikan untuk pelaksanaan penelitian adalah 5 – 6 bulan sejak 
proposal disetujui sebagai penerima SMART Widya Artha 2013. PT SMART Tbk 
akan  menyediakan  biaya  perjalanan  ke  dan  dari  lokasi  penelitian  serta 
akomodasi selama di lokasi penelitian.



g) Penerima  SMART  Widya  Artha  akan  mendapatkan  bimbingan  dan 
pendampingan  langsung  dari  staf  PT  SMART  Tbk.  Penerima  dan  dosen 
pembimbing  bersedia  melakukan  penyesuaian  yang  diperlukan  dalam  proses 
penelitian. 

h) Proposal penelitian dikirimkan dalam format pdf (tidak lebih dari 5 MB) ke alamat 
email : maharti-rihana@smart-tbk.com, atau ke alamat :  Tim SMART Widya 
Artha 2013, Sinarmas Land Plaza, Tower 2 Lt. 4, Jl. M.H.Thamrin Kav. 22 
Jakarta Pusat 10350 UP : Ibu Maharti  Rihana,  sebelum tanggal 12 Agustus 
2013. 

i) Hanya proposal yang memenuhi syarat yang akan dinilai oleh Tim Penilai.  
Hasil  seleksi  program SMART Widya Artha 2013 akan diumumkan di  website 
www.smart-tbk.com  pada  tanggal  27  Agustus  2013  dan  penerima  akan 
dihubungi langsung oleh panitia.

http://www.smart-tbk.com/
mailto:diploma@smart-tbk.com


KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL

Penilaian proposal dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan pada kriteria dan bobot 
pada tabel berikut ini :

No. Kriteria 
Penelitian              Indikator Penilaian

  Bobot 
Penilaian

(%)
 1. Perumusan

masalah
Ketajaman dan keterkaitan dalam 
merumuskan masalah dan tujuan 
penelitian

30

 2. Manfaat hasil 
penelitian

- Kontribusi pada ilmu pengetahuan dan 
teknologi
- Peluang aplikasi hasil penelitian.

20

 3. Tinjauan
pustaka

- Ketajaman analisis untuk mendukung 
latar belakang, perumusan masalah dan 
tujuan penelitian.
- Kemutakhiran pustaka yang disajikan

25

 4. Metodologi - Kesesuaian metode yang digunakan
- Kemutakhiran metode yang dipilih

25

      JUMLAH 100

FORMAT PENULISAN PROPOSAL

Proposal  diketik  dalam format word (doc.),  di  kertas A4,  dengan jarak spasi  1,5, 
menggunakan jenis huruf Arial 11.  

Batas pengetikan sebagai berikut : (tidak termasuk nomor halaman)
• Batas kiri : 4,0 cm 
• Batas kanan : 2,5 cm
• Batas atas : 2,5 cm
• Batas bawah : 2.5 cm



SISTEMATIKA PROPOSAL

Cover  (lihat format halaman cover)

Lembar Persetujuan (lihat format lembar persetujuan)

Abstraksi/Ringkasan Penelitian (tidak lebih dari 1 halaman)

Daftar isi

Isi, terdiri dari :

I. Pendahuluan
Menjelaskan alur pikir  pilihan topik dan area riset,  terutama latar belakang  
dan  alasan   penelitian.  Uraikan  dengan  jelas  mengenai  posisi  penting  
penelitian yang diusulkan dan hasil yang diharapkan dari penelitian tersebut  
dalam dunia praktis dan atau khasanah ilmu pengetahuan

II. Perumusan masalah
Menjelaskan masalah yang akan diteliti, ruang lingkup dan batas-batas 
penelitian, asumsi yang akan digunakan serta penjelasan pentingnya 
penelitian yang direncanakan.

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Menyatakan dengan jelas apa yang ingin dihasilkan dari penelitian ini  dan 
jelaskan manfaat yang diperoleh jika hasil yang diharapkan ini tercapai

IV. Tinjauan Pustaka/Kemajuan yang telah dicapai dan studi pendahuluan 
yang telah dilaksanakan
Tuliskan  tinjauan  pustaka yang ada  secara  jelas  dan  menunjukan  hal-hal  
yang relevan dan mutakhir serta hasil-hasil penelitian lain yang berhubungan  
dengan perumusan masalah.

V. Metode penelitian
Jelaskan metode penelitian yang akan digunakan untuk menemukan jawaban 
atas  masalah yang telah dirumuskan. Metode penelitian hendaknya dibuat  
selengkap mungkin, mencakup kerangka berpikir, lokasi, waktu, bahan atau 
kerangka  pengambilan  contoh/sampel,  cara  dan  instrumen  pengumpulan  
data, dan kerangka pengolahan analisis data yang akan dilakukan.

Daftar Pustaka
Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama  
pengarang,  tahun,  judul  tulisan  dan  sumber.  Hanya  pustaka  yang  dikutip  
dalam proposal dicantumkan dalam daftar pustaka.

Lampiran, terdiri dari :

• Data-data lain yang mendukung penelitian

• Rincian biaya penelitian
Menjelaskan  dengan  perincian  besarnya  dana  yang  dibutuhkan  beserta 
penggunaannya secara wajar.



Format lembar persetujuan :

PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN

Judul  : _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Nama Mahasiswa : _______________________________

NIM   : _______________________________

Universitas : ________________________________

Fakultas   : _______________________________

Jurusan   : _______________________________

Disetujui oleh,

                  Dosen                  Dosen
            Pembimbing I,                       Pembimbing II,

___________nama__________ _________nama___________

Mengetahui,

Pimpinan Fakultas/Jurusan
(tandatangan dan cap)

_________nama_________



Format Cover :

JUDUL PENELITIAN

Oleh :
Nama Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa

LAMBANG UNIVERSITAS

Jurusan..... 
Fakultas....

Universitas...
Bulan & Tahun



DOKUMEN LAIN YANG HARUS DISERTAKAN
• Data riwayat hidup mahasiswa

Menginformasikan  secara  lengkap  biodata  mahasiswa,  nomor  HP,  alamat  
email aktif, nomor rekening pribadi dan informasi lain yang relevan dengan  
penelitian  yang  diusulkan  serta  ditandatangani  dan  diberi  tanggal  
penandatanganan. Lampirkan juga fotokopi KTP dan kartu mahasiswa.

• Transkrip nilai terakhir yang ditandatangani pihak yang berwenang

• Surat rekomendasi dari salah satu dosen
Berisi  uraian mengenai  diri  pribadi  mahasiswa (sikap,  emosi  dan perilaku)  
yang  diamati  oleh  dosen  dan  diharapkan  dengan  hal-hal  yang  dimiliki  
tersebut  dapat  mendukung  ybs  dalam  melaksanakan  penelitian.  Mohon  
dicantumkan nama lengkap beserta gelar akademik, nomor induk pegawai  
dan jabatan akademik pemberi rekomendasi.

• Surat pernyataan ijin publikasi (lihat format ijin publikasi)



Format surat pernyataan ijin publikasi :

SURAT PERNYATAAN IJIN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : _______________________________

NIM   : _______________________________

Universitas : ________________________________

Fakultas   : _______________________________

Jurusan   : _______________________________

Dengan  ini  menyatakan  bahwa  saya  akan  menyerahkan  laporan  penelitian  yang 
dilakukan  bersama  PT  SMART  Tbk  dalam  program  SMART  Widya  Artha  2013, 
dalam bentuk digital  (format  doc.  dan pdf)  dan saya memberikan ijin  kepada PT 
SMART Tbk untuk melakukan publikasi terhadap penelitian tersebut. 

_____(kota)_______, tanggal bulan tahun

tanda tangan di atas materai Rp. 6.000,-

______nama_________ 



DAFTAR  TOPIK PENELITIAN BIODIVERSITAS DAN KONSERVASI
SMART WIDYA ARTHA 2013

Catatan : satu topik penelitian akan diteliti oleh satu orang
No. Topik Penelitian Tujuan Maksud Lokasi Penelitian

1 Inventarisasi jenis-jenis 
vegetasi alami di 
kawasan lindung 
sempadan sungai 

a) Konservasi (pelestarian 
dan pemanfaatan) 
ekosistem hutan hujan 
tropis dataran rendah.

b) Membuat arboretum jenis-
jenis vegetasi hutan hujan 
tropis dataran rendah. 

1) Mengetahui nama lokal dan nama ilmiah (taksonomi) 
jenis-jenis vegetasi di Kawasan Lindung Sempadan 
Sungai  (Ekosistem riparian).

2) Mengetahui  populasi dan tingkat dominansi jenis-
jenis vegetasi di Kawasan Lindung Sempadan 
Sungai dengan melakukan analisa vegetasi 
kuantitatif.

3) Mengetahui jenis-jenis vegetasi yang hampir punah 
dan dilindungi peraturan perundangan, baik nasional 
maupun internasional.

4) Memberikan rekomendasi bagi pengelolaan, 
pemantauan dan konservasi vegetasi terutama yang 
dilindungi di Kawasan Lindung Sempadan Sungai.

Kawasan bernilai 
konservasi tinggi 
sempadan sungai dalam 
lingkup 
PT Binasawit Abadi 
Pratama di Desa 
Rungau Raya, 
Kec. Danau Seluluk, 
Kab. Seruyan, 
Prop. Kalimantan 
Tengah 

2 Inventarisasi jenis dan 
habitat mamalia, burung 
dan reptilia di kawasan 
perkebunan kelapa sawit

a) Konservasi (pelestarian 
dan pemanfaatan) jenis-
jenis satwa liar terutama 
yang dilindungi dari 
kepunahan beserta habitat 
dan ekosistemnya yang 
ada dalam kawasan 
perkebunan sawit. 

b) Membentuk  kawasan 
sumber plasma nutfah di 
kawasan perkebunan 
sawit. 

1) Mengetahui nama lokal dan nama ilmiah (taksonomi) 
jenis-jenis mamalia, burung dan reptilia yang terdapat 
di beberapa ekosistem dalam kawasan perkebunan 
kelapa sawit.

2) Mengetahui  jenis-jenis mamalia, burung dan reptilia 
beserta habitatnya  yang termasuk kategori dilindungi 
dari kepunahan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku baik nasional maupun 
internasional, di tiap tipe ekosistem yang terdapat di 
dalam kawasan perkebunan kelapa sawit. 

3) Memberikan rekomendasi bagi pengelolaan, 
pemantauan dan pelestarian satwa liar, terutama 
yang dilindungi dari kepunahan.



No. Topik Penelitian Tujuan Maksud Lokasi Penelitian
3 Efektifitas fungsi lindung 

kawasan lindung 
sempadan sungai dalam 
upaya pelestarian 
ekosistem  sungai

Meningkatkan fungsi 
lindung/fungsi ekologi 
sempadan sungai dalam upaya 
pelestarian ekosistem sungai 
beserta  ekosistem Daerah 
Aliran Sungai (DAS).

1) Inventarisasi tipe ekosistem dan kondisi bio-fisiknya 
sepanjang kawasan sempadan Sungai. 

2) Inventarisasi kondisi bio-fisik-kimiawi dari kualitas air 
Sungai.

3) Menentukan  tingkat  efektifitas sempadan sungai 
dalam memelihara kualitas biofisik-kimiawi air sungai, 
berdasarkan  varisasi lebar  sempadan sungai pada 
tiap tipe ekosistem.

4) Memberikan rekomendasi bagi pengelolaan, 
pemantauan dan pelestarian ekosistem Sungai 
(termasuk ekosistem riparian).

Kawasan bernilai 
konservasi tinggi 
sempadan sungai dalam 
lingkup 
PT Binasawit Abadi 
Pratama di Desa 
Rungau Raya, 
Kec. Danau Seluluk, 
Kab. Seruyan, 
Prop. Kalimantan 
Tengah 

4 Penerapan keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3) 
di pembangkit listrik 
biogas berdasarkan 
standar industri biogas 
internasional.

Memiliki SOP keselamatan dan 
kesehatan kerja sesuai standar 
industri biogas internasional.

1) Mengetahui karakteristik biogas.
2) Mengetahui risiko dan bahaya di pembangkit listrik 

biogas dengan metode HIRA (Hazard Identification 
Risk Assessment).

3) Mengetahui standar keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) di pembangkit listrik biogas

Pembangkit Listrik 
Biogas Plakar Mill di 
Desa Tanjung, 
Kec. Sarolangun, 
Kab. Merangin, 
Prop. Jambi 

5 Efektifitas H2S biofilter di 
pembangkit listrik biogas

Meningkatkan efisiensi H2S 
biofilter guna menunjang 
kegiatan operasional gas 
engine.

1) Mengetahui konsep H2S biofilter berbahan baku 
lokal.

2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 
H2S secara kualitatif dan kuantitatif serta 
pengaruhnya terhadap operasional gas engine

3) Memberikan rekomendasi untuk pengelolaan, 
pemantauan dan perawatan H2S Biofilter.
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