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PANDUAN PENELITIAN REGULER KOMPETITIF 

(P E R E K O M) 

 

 

A. Pendahuluan 

Kegiatan penelitian reguler kompetitif diarahkan dan dikembangkan 

untuk meningkatkan kualitas penelitian di UMS, yang tindaklanjutnya 

diharapkan dapat meraih dana penelitian dari Direktorat Riset dan 

Pengabdian Masyarakat (Ditlitabmas Dikti), seperti HB, PF, H. Pekerti, 

Rapid atau Hibah Penelitian Kompetitif Nasional sebagaimana dengan 

Ditlitabmas Dikti yang telah membagi topik-topik penelitian/kajian 

menjadi 11 tema penelitian untuk mengakomodasi semua cabang 

keilmuan di perguruan tinggi Indonesia.  

Tema penelitian yang dinyatakan strategis secara prinsip adalah 

penelitian yang dapat menyelesaikan masalah masyarakat dan bangsa 

dalam segi: 

(1) pengentasan kemiskinan,  

(2) perubahan iklim, pelestarian lingkungan, keanekaan hayati (bio-

diversity),  

(3) energi terbarukan,  

(4) ketahanan pangan,  

(5) gizi dan penyakit tropis,  

(6) mitigasi dan manajemen bencana,  

(7) integrasi bangsa, dan harmoni sosial, termasuk  penelitian bidang 

kebudayaan,  

(8) otonomi daerah dan desentralisasi,  

(9) seni dan sastra dalam mendukung industri kreatif (creative 

industry), dan  

(10) infrastruktur, transportasi, dan industri pertahanan. 

(11) tema lainnya, yang relevan untuk menyelesaikan masalah masya-

rakat dan bangsa. 
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Hibah penelitian reguler kompetitif (PEREKOM) ini berbeda dari 

skim penelitian yang lain dalam tiga hal, yaitu: (1) tema sesuai dengan 

yang ditentukan, dan (2) penelitian lebih berorientasi pada penelitian 

terapan atau produk, program ini dilaksanakan secara kompetitif, dan 

usulan penelitian dapat dibuat multitahun (maksimal 3 tahun). 

Penelitian Reguler Kompetitif dapat dilakukan dengan lama 

penelitian makasimal 2 (dua) tahun per judul dan dana maksimum setiap 

tahun sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). Hanya tim 

peneliti yang dapat memenuhi luaran yang ditargetkan yang dapat 

mengajukan usul penelitian tahun kedua dan/atau ketiga. Luaran yang 

diharapkan sesuai dengan ciri penelitian terapan, adalah (1) proses dan 

produk ipteks berupa metode, blue print, prototipe, sistem, kebijakan 

atau model, (2) HKI berupa paten atau lainnya, (3) teknologi tepat guna 

yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, (4) artikel di 

berkala ilmiah nasional terakreditasi atau yang bereputasi internasional, 

atau (5) bahan ajar. 

B. Kriteria dan Persyaratan Umum 

1. Tim peneliti sekurang-kurangnya terdiri atas 1 orang peneliti utama, 

1 orang anggota dosen, dan 2 orang mahasiswa. 

2. Ketua tim peneliti sekurang-kurangnya bergelar S-2, memiliki NIDN 

dan kepangkatan akademiknya minimal asisten ahli. 

3. Biodata semua pengusul mencerminkan track record yang relevan 

dengan tema penelitian yang diusulkan, semua biodata yang 

dilampirkan harus ditanda tangani yang bersangkutan dengan 

tinta warna biru. 

4. Seorang pengusul dapat mengajukan usulan tidak lebih dari 2 

tahun, kecuali bagi peneliti yang berhasil memperoleh HKI (paten 

atau lainnya) atau mempublikasikan hasilnya pada jurnal ilmiah 

terakreditasi atau bereputasi internasional. 

5. Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan 1 usulan pada skim dan 

tahun yang sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. 
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6. Peneliti utama tidak boleh menjadi peneliti utama dalam penelitian 

lain, tetapi boleh sebagai anggota pada satu penelitian lain. 

7. Peneliti utama yang mewakilkan kepada anggota pada saat 

pemaparan harus melimpahkan status peneliti utama kepada 

anggota dilampiri surat kuasa bermeterai dan ditandatangani oleh 

Pimpinan LPPM.  

8. Penelitian yang dihentikan sebelum masanya akibat kelalaian, 

diberi sanksi tidak diperkenankan mengajukan usulan ke LPPM 

UMS dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut, atau bentuk sanksi 

lain sesuai dengan kelalaiannya. 

9. Setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil 

penelitiannya dalam forum desiminasi hasil penelitian dan 

mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau 

sekurang-kurangnya dalam jurnal ISSN (yang ada di dalam maupun 

di luar UMS).  

 

C.  Tata Cara Usul Penelitian 

Pengusulan Penelitian PEREKOM dilakukan dengan melengkapi 

identitas pengusul dan mengunggah proposal melalui MyUMS di alamat 

https://my.ums.ac.id/. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan adalah 

sebagai berikut.  

1. Setelah berhasil Login di MyUMS (http://my.ums.ac.id), dengan 

username dan password UniID,  pilih Hibah LPPM. 

2. Pilih Penelitian dan klik Pengajuan Baru, lalu klik +Ajukan Usulan 

baru. 

3. Pilih skema yang akan diajukan, klik  1. PEREKOM. 

4. Akan muncul : persyaratan usulan Hibah Penelitian Reguler 
Kompetitif. Pastikan pengusul memenuhi persyaratan yang yang 
ditentukan, dengan memberikan cek pada tiap kotak yang tersedia.  

5. Lalu masukkan semua isian atau pilihan pada form yang tersedia, 

6. Klik ajukan Proposal dan lampirkan soft file proposal (dokumen 

proposal dalam bentuk file document (doc) atau PDF) pada icon 

dokumen proposal*.  Maka usulan hibah perekom telah terdaftar 

sebagai pengusul pada batch/periode yang sedang berjalan. 

http://my.ums.ac.id/
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7. Bila lolos desk evalusi, maka pengusul akan diundang presentasi 

untuk pemaparan dan pembahasan usul penelitian yang waktunya 

akan ditentukan oleh LPPM UMS. 

 

D.  FORMAT DAN SISTEMATIKA USUL PENELITIAN PEREKOM 

 Penulisan naskah usul penelitian PEREKOM menggunakan TIMES 

NEW ROMAN 12 dan spasi 1,5. Untuk Abstrak menggunakan spasi 1. 

Tampilan halaman sampul, lembar pengesahan dan penjelasan 

sistematika penulisan seperti berikut. 
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a.  Sampul muka  

 

 
USUL PENELITIAN 

REGULER  KOMPETITIF  
 
 

 
 
 
 

TEMA: 
__________________________ 

 
 

JUDUL PENELITIAN 
 

__________________________ 
__________________________ 

 
 
 
 

Nama Peneliti Utama Lengkap dengan Gelar dan NIDN 
Nama Semua Anggota Lengkap dengan Gelar dan NIDN 

 
 
 
 

FAKULTAS ................................... 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

BULAN DAN TAHUN 
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b.  Halaman Pengesahan 

 
1.  Judul Penelitian  :  .................................................................... 
    .................................................................... 
2.  Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap  :  .................................................................... 
b. Jenis Kelamin  :  L / P 
c. NIK/NIP :  .................................................................... 
d. NIDN :  .................................................................... 
e. Jabatan Struktural  :  .................................................................... 
f. Jabatan fungsional  :  .................................................................... 
g. Fakultas/Jurusan  :  .................................................................... 
h. Pusat Penelitian  :  .................................................................... 
i. Alamat  :  .................................................................... 
j. Telpon/Faks  :  .................................................................... 
k. Alamat Rumah  :  .................................................................... 
l. Telpon/Faks/E-mail  :  .................................................................... 

 
3.  Jangka Waktu Penelitian :  ..... tahun (seluruhnya) 
     Usulkan ini adalah usulan tahun ke : ... 
4.  Jumlah Mahasiswa yang terlibat  : … 
5.  Pembiayaan 

a. Jumlah yang diajukan tahun ke-1 :  Rp ............................... 
b. Jumlah yang diajukan tahun ke-2 :  Rp ............................... 

 
  Surakarta, tanggal bulan tahun 
 Mengetahui, 
 Dekan Fakultas ...........................  Ketua Peneliti, 
 
 cap dan tanda tangan  tanda tangan 

 
 Nama jelas dan NIK/NIP Nama jelas dan NIDN 
 

Menyetujui, 
Ketua  LPPM 

 
cap dan tanda tangan 

 
Nama jelas dan NIK/NIP 
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c.  Sistematika Usul Penelitian 

 

I.  Identitas Penelitian 

 

1.  Judul Usulan  :  ……….…………………………………………… 

   ……….…………………………………………… 

   (harus spesifik, tidak lebih dari 20 kata) 

 

2.  Ketua Peneliti 

     (a) Nama lengkap  :  ……….…………………………………………… 

     (b) Bidang keahlian  :  ……….…………………………………………… 

 

3.  Anggota peneliti  

No. Nama dan Gelar Keahlian Institusi 
Curahan Waktu 

(jam/minggu) 

     

     

 

1. Mahasiswa yang terlibat: 

No. Nama NIM Prodi/Fak. Diskripsi Tugas 

     

     

 

5.  Tema Penelitian: .................................................................................. 

6.  Objek penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian) 

 .................................……………………………………………………….. 

7.  Lokasi penelitian ................................................................................... 

8.  Hasil yang ditargetkan (beri penjelasan) .............................................. 

9.  Institusi lain yang terlibat ...................................................................... 

10.  Sumber biaya selain LPPM UMS : ............. sebesar Rp.................... 

11. Keterangan lain yang dianggap perlu: ................................................. 
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II.  Substansi Penelitian 
 

ABSTRAK 

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai 

serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. 

Abstrak harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang 

rencana kegiatan yang diusulkan. Tidak melebihi 200 kata, diketik 

dengan jarak baris 1 spasi. 
 

BAB I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang (tidak lebih dari 1 halaman), Tujuan Khusus (tidak lebih 

dari 1 halaman), dan Urgensi (Keutamaan) Penelitian (tidak lebih dari 3 

halaman). 
 

BAB II. STUDI PUSTAKA 

State of the art dalam bidang yang diteliti, hasil yang sudah dicapai, studi 

pendahuluan yang sudah dilaksanakan dan tidak melebihi 8 halaman. 
 

BAB III. METODE PENELITIAN (sesuai dengan keperluan) 

Dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang 

sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan secara multitahun. Bagan 

penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai 

dari mana, bagaimana luarannya per tahun, dan indikator capaian yang 

terukur. 
 

BAB IV. PEMBIAYAAN 

Pembiayaan diperinci berdasarkan Tahun dan Jenis Pengeluaran, yaitu 

Gaji dan Upah, Peralatan, Bahan Habis Pakai (Material Penelitian), Per-

jalanan, dan Lain-lain (Pemeliharaan, Pertemuan/Lokakarya/ Seminar, 

pengganda-an, pelaporan, publikasi). 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad 

nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 

dikutip dalam usul penelitian yang dicantumkan dalam daftar pustaka. 
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LAMPIRAN 

a.  Penjelasan Tambahan 

I.  Pertimbangan Alokasi Biaya 

Jelaskan secara singkat tujuan dan alasan diperlukannya anggaran 

penelitian yang diajukan. Buat tabel perincian butir anggaran lengkap 

dengan harga satuan. Perincian anggaran harus dipisahkan untuk setiap 

tahun, sesuai dengan metode dan kegiatan tahun yang bersangkutan. 

Anggaran total per tahun maksimum Rp 10.000.000,00 diperinci 

dengan jelas untuk setiap komponen biaya: 

(1) Honorarium tim peneliti maksimum 30 % dari total kontrak. 

(2) Anggaran untuk komponen peralatan: nama komponen alat, 

spesifikasi, dan kegunaannya dalam penelitian. 

(3) Anggaran pembelian peralatan yang bersifat investasi tidak 

diperkenankan. Sewa peralatan utama maksimum Rp 1.000.000,00 

(sewa komputer, printer, scanner tidak diperkenankan). 

(4) Anggaran untuk bahan habis pakai (material penelitian): nama 

bahan dan penggunaannya dalam penelitian; dipilah menjadi alat 

tulis kantor, bahan kimia, dan lainnya (sebutkan). 

(5) Anggaran perjalanan: ke mana dan untuk keperluan apa (harus 

spesifik). 

(6) Pengeluaran lain-lain: administrasi, pemeliharaan, perbaikan 

kerusakan, penelusuran pustaka, publikasi ilmiah, dll. 

Pendanaan penelitian dapat bersifat multisumber dengan kejelasan 

target penelitian bagi setiap sumber dana. Usul penelitian yang memiliki 

kriteria ini akan mendapat nilai plus. Beri keterangan mengenai hal ini 

pada lembar Identitas Penelitian. 

 

II.  Dukungan pada Pelaksanaan Penelitian 

Sebutkan dukungan dana penelitian bagi para peneliti utama, baik 

dari dalam maupun luar negeri, termasuk dana yang sedang berjalan, 

yang sedang dalam pertimbangan, dan yang baru diusulkan. Bila tidak 

ada, tuliskan dengan tegas ‘tidak ada’. Bila ada dukungan dana, tuliskan 

nama lembaganya, nomor persetujuan, judul penelitian, jumlah dana 
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(per tahun dan untuk keseluruhan proyek). Jelaskan isi dari penelitian 

pendukung. 

Bila ada publikasi, penggantian, atau tambahan penelitian yang 

diusulkan, berikan justifikasi hal tersebut, baik yang menyangkut 

masalah ilmiah atau anggaran. 

(1)  Dukungan aktif yang sedang berjalan. 

(2)  Dukungan yang sedang dalam tahap pertimbangan. 

(3)  Usulan yang sedang direncanakan atau dalam taraf persiapan. 

 

III.  Sarana 

Jelaskan sarana yang akan digunakan, termasuk kapasitas, daya 

dukung/kemampuan, dan berapa persen dapat menunjang kegiatan 

yang diusulkan. Jika diperlukan, jelaskan pula pengaturannya dengan 

institusi lain yang terkait. 

(1) Laboratorium. 

(2) Peralatan utama: sertakan daftar peralatan utama yang penting 

yang sudah tersedia untuk menunjang kegiatan penelitian yang 

diusulkan, di mana lokasinya, apa kegunaan, dan bagaimana 

kemampuannya. 

(3) Keterangan tambahan: Informasi tambahan tentang lingkungan 

tempat kegiatan akan dilakukan. Tuliskan sarana pendukung ter-

masuk bengkel (workshop) dan lainnya yang dapat dimanfaatkan 

selama kegiatan penelitian berlangsung. 

 

IV. Biodata Peneliti 

Informasikan secara lengkap biodata semua peneliti yang erat 

kaitannya dengan penelitian yang diusulkan. Setiap biodata harus 

ditandatangani dan diberi tanggal penandatanganan.  

(1) Identitas peneliti serta alamat lengkap. 
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(2) Pendidikan sarjana ke atas (nama perguruan tinggi dan lokasi, 

gelar, tahun tamat, bidang studi). 

(3) Pengalaman profesional serta kedudukan atau jabatan saat ini yang 

mencakup nama Institusi, jabatan, dan periode kerja yang disusun 

secara kronologis. 

(4) Pengalaman penelitian, dengan menyebutkan judul/topik, sponsor/ 

penyandang dana, tahun penelitian dikerjakan. 

(5) Daftar publikasi yang relevan dengan usul penelitian yang diajukan 

dengan menyebutkan nama(-nama) penulis, judul artikel, nama 

berkala, volume dan nomor halaman, serta status akreditasi (bila 

ada). 
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3.  Evaluasi Usul Penelitian 

 

a.  Instrumen Penilaian 

 

FORMULIR PENILAIAN DESK REVIEW PEREKOM 

 

I.  Identitas Penelitian 

 

1.  Fakultas/Prodi  :  ….........................................................…........ 

2.  Judul Penelitian  :  ….........................................................…........ 

3.  Ketua Peneliti  :  ….........................................................…........ 

4.  Anggota Tim Peneliti  :  ........ orang 

5.  Waktu Penelitian  :  ........ tahun 

6.  Biaya 

Tahun Usul (Rp) Rekomendasi (Rp) 

I   

II   

 

II.  Kriteria Penilaian 

 

KRITERIA 
BOBOT 

(%) 
SKOR NILAI 

1. Kemutakhiran Topik 15   

2. Relevansi Kompetensi 
Keilmuan 

20 
  

3. Relevansi metode, analisis, 
roadmap, dan proyeksi 
hasil penelitian 

30 

  

4. Pelibatan Anggota (Dosen 
dan Mahasiswa) 

20 
  

5. Proyeksi Luaran 15   

TOTAL 100   

 

 



14 LPPM UMS  

 

Keterangan: 

-    Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat 

kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik);  

 Passing grade diterima ≥ 500 tanpa skor 1. 

 

-  Rekomendasi: Diterima/Ditolak 

 

- Alasan Penolakan: a, b, c, d, e, f, g.  

 (sebutkan...............................................................................................

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

..........................................................................................................) 

- Saran Perbaikan: 

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

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

 

Surakarta, _______________, 20____ 

Reviewer, 

 

 

___________________ 

 

Penjelasan kriteria desk review : 

Kriteria yang dinilai Keterangan 

1. Kemutakhiran Topik Kedalaman studi pustaka dan 
kemutakhiran pustaka 

2. Relevansi Kompetensi  
Keilmuan 

Kompetensi pengusul yang ditunjukkan 
dalam rekam jejak dan Biodata 

3. Relevansi metode, analisis, 
roadmap, dan proyeksi hasil 
penelitian 

Keterkaitan antar aspek diterangkan 
dengan jelas 

4. Pelibatan Anggota (Dosen dan 
Mahasiswa) 

Potensi usulan proposal penelitian 
lainnya dan penyusunan skripsi 

5. Proyeksi luaran seminar nasional dan jurnal nasional 
ber ISSN 
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b.  Evaluasi Pemaparan Usul Penelitian 

 

FORMULIR EVALUASI PEMAPARAN USUL PEREKOM 

 

1.  Fakultas/Prodi  :  ….........................................................…........ 

2.  Judul Penelitian  :  ….........................................................…........ 

3.  Ketua Peneliti  :  ….........................................................…........ 

4.  Anggota Tim Peneliti  :  ........ orang 

5.  Waktu Penelitian  :  ........ tahun 

6.  Biaya 

Tahun Usul (Rp) Rekomendasi (Rp) 

I   

II   

 

NO. KRITERIA PENILAIAN BOBOT SKOR NILAI 

1 Kemampuan menjelaskan usul 
penelitian 

25 
  

2 Kejelasan latar belakang persoalan 
dan metode yang digunakan 

25 
  

3 Kejelasan implementasi usul penelitian 25   

4 Kejelasan pencapaian target luaran 25   

 Total 100   

 

1. Setiap kriteria diberi Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat 

kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik);  

 Passing grade ≥ 500 tanpa skor 1 
 

2. Rekomendasi: Diterima/Ditolak 
 

3. Saran Perbaikan: 

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

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

Surakarta, ____________, 20___ 

Reviewer, 

 

________________ 
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Penjelasan kriteria pemaparan usul penelitian : 

Kriteria yang dinilai Keterangan 

1. Kemampuan menjelaskan usul 

penelitian 

Runtut, komprehensif, menguasai 

persoalan 

2. Kejelasan latar belakang 

persoalan dan metode yang 

digunakan 

Kemampuan menjelaskan rumusan 

masalah, metode dan tahapan 

penelitian 

3. Kejelasan implementasi usul 

penelitian 

Kelayakan penelitian dan kompetensi 

tim 

4. Kejelasan pencapaian target 

luaran 

Publikasi pada jurnal, seminar, skripsi 

mahasiswa 
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c.  Evaluasi Pemaparan Laporan Kemajuan dan Akhir 

 
FORMULIR PENILAIAN LAPORAN KEMAJUAN PEREKOM 

 

KRITERIA 
BOBOT 

(%) 
SKOR NILAI 

1. Kesesuaian dengan usulan penelitian 20   

2. Capaian Target 25   

3. Rencana luaran penelitian:                     
Judul artikel publikasi, Skripsi (PKM) 

25 
  

4. Potensi penyelesaian & mengatasi 
hambatan yang ditemui 

10 
  

5. Keterlibatan anggota peneliti dan 
mahasiswa 

20 
  

TOTAL 100   

 
Keterangan: 
-  Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat 

kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik); 

 Passing grade ≥ 500 tanpa skor 1 

 
-  Rekomendasi: Dilanjutkan/Diperbaiki sesuai dengan 

usulan/Dihentikan 
 
-  Alasan Penghentian: 

……………………………………………………………….. 
-  Saran Perbaikan: 

.............................................................................................. 
Surakarta, …………………, 20… 
Reviewer, 
 
 
 
_______________ 
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FORMULIR PENILAIAN LAPORAN AKHIR PEREKOM 
 

KRITERIA 
BOBOT 

(%) 
SKOR NILAI 

1. Kesesuaian dengan usulan 
penelitian 

20 
  

2. Capaian Target 25   

3. Bukti luaran penelitian (Jurnal 
Nasional dan makalah seminar) 

25 
  

4. Keterlibatan anggota peneliti dan 
mahasiswa  

10 
  

5. Rencana Tindak Lanjut 20   

TOTAL 100   

 
Keterangan: 

-  Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat 
kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik);  

 Passing grade ≥ 500 tanpa skor 1 

-  Rekomendasi: Dilanjutkan/ /Dihentikan 

-  Alasan Penghentian: 
……………………………………………………………….. 

-  Saran Perbaikan: 
.............................................................................................. 

 
 
 

Surakarta, ……………….., 20…. 
Reviewer, 
 
 
 
 
______________ 


