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PANDUAN PENELITIAN PUSAT STUDI  

(PESATU) 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Penelitian Pusat Studi (PESATU) merupakan penelitian yang 

bersifat interdisipliner untuk mendukung pengembangan pusat studi. 

Fokus kajian pusat studi ditekankan pada bidang garap dan prioritas 

pusat studi. Penelitian ini diajukan dan dilaksanakan oleh pusat studi 

yang memiliki visi & misi untuk pengembangan penelitian dan pengab-

dian kepada masyarakat. 

Penelitian pusat studi ini bersifat multitahun dan mempunyai pagu 

dana maksimum Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per-

tahunnya untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Keberlanjutan per-

tahunnya tergantung dari hasil evaluasi dan luaran penelitian yang 

dicapai setiap tahunnya. Penelitian ini harus melibatkan tim peneliti yang 

terdiri para penggiat pusat studi yang bersangkutan, baik dosen maupun 

mahasiswa. 

 

B. KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM 

1. Ketua dan anggota peneliti adalah para penggiat pusat studi yang 

dibentuk berdasarkan SK Rektor.  

2. Ketua tim peneliti adalah dosen bergelar minimal S2 dengan jabatan 

fungsional minimal Lektor. 

3. Ketua dan anggota tim peneliti harus memiliki track-record dan 

pengalaman penelitian yang relevan dengan bidang ilmu/topik 

penelitian yang diusulkan, kajian  multidisipliner lebih diutamakan. 

4. Tim peneliti terdiri dari seorang ketua, 2 orang anggota, dan 2 orang 

mahasiswa. Tugas dan tanggung jawab setiap peneliti diuraikan 

dengan jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan, disertai bukti 

tanda tangan dengan tinta warna biru pada setiap biodata yang 

dilampirkan. 

5. Anggota peneliti dapat berubah pada tahun berikutnya sesuai 
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dengan keperluan penelitian dan kompetensinya. 

6. Jangka waktu penelitian maksimum 2 tahun, dengan biaya penelitian 

maksimum Rp. 25.000.000,-/judul/tahun. 

7. Setiap usulan penelitian harus disetujui/direkomendasikan oleh ketua 

pusat studi yang menaunginya. Surat persetujuan/rekomendasi ketua 

pusat studi mohon dilampirkan dengan contoh sebagaimana terdapat 

pada bagian lain pedoman ini. 

8. Ketua Peneliti tidak sedang menjadi peneliti utama pada skim 

penelitian internal UMS yang lain. 
 

 

C. LUARAN PENELITIAN 

1. Luaran wajib;  

a. Publikasi dalam jurnal ilmiah nasional ISSN, terakreditasi atau 

jurnal ilmiah bereputasi internasional. 

b. Publikasi dalam seminar ilmiah nasional atau internasional,  

c. Tulisan opini di media massa dari hasil penelitian 

2. Luaran tambahan;  

a. Produk ipteks-sosbud, dan lainnya (metode, blue print, prototype, 

sistem, kebijakan, model atau rekayasa sosial). 

b. HKI/Paten, 

c. Bahan ajar. 

 

D. TATA CARA USUL PENELITIAN 

Pengusulan Penelitian PESATU 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, 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  4. PESATU. 

https://my.ums.ac.id/
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4. Akan muncul: Persyaratan Usulan Hibah Penelitian Pusat Studi. 
Pastikan bahwa semua persyaratan yang tertera dapat dipenuhi, 
dan memberikan tanda check pada kotak yang tersedia.  

5. Masukkan semua isian atau pilihan pada form yang tersedia, 

6. Klik Ajukan Proposal dan lampirkan softfile proposal (bentuk file 

document (doc) atau PDF) pada icon dokumen proposal*.  Maka 

usulan hibah PESATU telah terdaftar sebagai pengusul pada 

Batch/periode yang sedang berjalan. 

7. Bila lolos desk evalusi, maka pengusul akan diundang presentasi 

untuk pemaparan dan pembahasan usul penelitian PESATU yang 

waktunya akan ditentukan oleh LPPM UMS. 

 

E. FORMAT USULAN PENELITIAN 

Usulan ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12, 

spasi 1,5, kecuali pada abstrak spasi 1.  
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a. Sampul muka 

 

 

USUL  PENELITIAN PUSAT STUDI  

(PESATU) 

 

 

 
 

 

 

JUDUL PENELITIAN 
 

 

 

 

TIM PENGUSUL 

 

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN) 

 

 

 

 

PUSAT STUDI  …………….. 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

Bulan dan Tahun 
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b.  Halaman Pengesahan  

Judul penelitian 

 

: …………………………………………….. 

…………………………………………….. 

Bidang penelitian : …………………………………………….. 

Ketua Peneliti   

a. Nama Lengkap : …………………………………………….. 

b. NIP/NIK : …………………………………………….. 

c. NIDN : …………………………………………….. 

d. Jabatan Fungsional : …………………………………………….. 

e. Jabatan Struktural : …………………………………………….. 

f. Fakultas/Jurusan : …………………………………………….. 

g. Alamat Institusi : …………………………………………….. 

h. Telpon/Faks/E-mail : …………………………………………….. 

Lama Penelitian 
Keseluruhan 

: …………….. tahun 

Biaya yang diusulkan :  

a. Tahun pertama : Rp. ……………………….. 

b. Tahun kedua : Rp. ……………………….. 

c. Tahun Ketiga : Rp. ……………………….. 

Biaya dari instansi lain : Rp. ……………………….. /                       
in kind : ……………… 

Kota, tanggal bulan tahun 

  Mengetahui,  Ketua Tim Peneliti, 

  Ketua Pusat Studi …..  

   

  Nama jelas & stempel Nama jelas 

  NIP/NIK .............  NIDN ...............  

 

Menyetujui, 

Ketua  LPPM 

 

 

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

NIK/NIP/NIDN 
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F. SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN 

 

DAFTAR ISI 

 

ABSTRAK (spasi 1, ada kata kunci, maksimal 200 kata) 

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai 

serta metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut. 

Abstrak harus menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana 

kegiatan yang diusulkan, diketik dengan jarak 1 spasi, dengan jumlah 

maksimal 200 kata. Berikan kata kunci pada bagian akhir abstrak tidak 

lebih dari 5 buah. 

 

BAB I. PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan 

khusus, dan urgensi penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan apa 

yang ditargetkan, serta kontribusinya dalam pengembangan IPTEKS-

SOSBUD dan institusi pusat studi. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, gunakan sumber 

pustaka acuan primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan 

hasil-hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan 

yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai, tuliskan roadmap 

penelitian secara utuh.  

 

BAB III. METODE PENELITIAN  

Dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menjelaskan apa yang 

sudah dilaksanakan dan akan dikerjakan selama 2 tahun (boleh dalam 

bentuk fishbone diagram). Bagan penelitian dibuat secara utuh dengan 

penahapan yang jelas, mulai darimana, bagaimana luarannya, lokasi 

penelitian, indikator pencapaian yang terukur. 

  

BAB IV. JADWAL PENELITIAN  

Disusun dalam bentuk bar chart untuk 2 tahun pelaksanaan penelitian. 
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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. 

 

REKAPITULASI ANGGARAN PENELITIAN 

Dibuat untuk 2 tahun dalam bentuk tabel seperti di bawah ini : 

No. Jenis Pengeluaran 

Biaya yang Diusulkan                    

(dalam ribuan rupiah) 

Tahun I Tahun II 

1. Gaji dan Upah   

2. Bahan habis pakai dan 

peralatan 

  

3. Perjalanan   

4. Lain-lain (publikasi, 

seminar, laporan, dll 

sebutkan) 

  

 Jumlah   
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G. LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Justifikasi anggaran penelitian (untuk tahun berjalan) 

Justifikasi anggaran biaya disusun untuk tahun berjalan, ditulis dengan 

terperinci, dan jelas. Anggaran biaya yang diajukan maksimum           

Rp. 25.000.000,-/judul/tahun, dengan komponen sebagai berikut : 

 

No. Komponen Persentase 

1.  Honor tim peneliti (untuk tenaga ahli di luar tim 

peneliti tidak dibenarkan) 

Maks. 25% 

2.  Bahan habis pakai dan peralatan, ditulis secara 

terperinci dan sesuai dengan kebutuhan 

30 – 45% 

3.  Perjalanan (jelaskan kemana dan untuk tujuan 

apa) 

Maks. 15% 

4.  Laporan (administrasi, publikasi, 

lokakarya/seminar, laporan, lainnya sebutkan) 

Maks. 15% 

 

Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas 

 

No. Nama/NIDN Fak/Jur 
Bidang 

Ilmu 

Alokasi Waktu 

(minggu) 

Uraian 

Tugas 

      

      

      

 

Lampiran 3. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian 

Uraikan saran dan prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian 

ini dan ketersediaannya di UMS. Apabila tidak ada di UMS, uraikan 

bagaimana cara mengatasinya. 

 

Lampiran 4. Biodata ketua dan anggota tim peneliti 

Mengikuti format biodata sesuai Pedoman dan Tatakrama Penelitian. 

Ditandatangani oleh masing-masing ketua dan anggota dengan tinta 

warna biru, tanpa materai. 
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Lampiran 5. Surat pernyatan ketua peneliti yang diketahui oleh 

Ketua Pusat Studi 

 

SURAT  PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama  :  …..…………………………………………………… 

NIK / NIP & NIDN  : …..…………………………………………………… 

Pangkat / Golongan  : …..…………………………………………………… 

Jabatan Fungsional  : …..…………………………………………………… 

Alamat rumah : …..…………………………………………………… 

  …..…………………………………………………… 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian dengan judul 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………… yang diusulkan dalam skim PESATU tahun 

anggaran ………… bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh 

lembaga /sumber dana lain. Penelitian ini mendukung dan sangat 

relevan untuk pengembangan Pusat Studi ……………………. 

 

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyata-

an ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian 

yang sudah diterima kepada LPPM UMS.  

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan se-

benar-benarnya.  

  Surakarta, ……………..  

 Mengetahui,  Yang menyatakan,  

 Ketua Pusat Studi,  Ketua Peneliti, 

 
 (nama lengkap & stempel) (nama lengkap) 

 NIP/NIK. ....................    NIK/NIDN …………… 
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H.  KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL, KEMAJUAN & LAPORAN AKHIR 

1) FORMULIR PENILAIAN DESK REVIEW PESATU 

I.  Identitas Penelitian 

1.  Pusat Studi  :  ….........................................................…........ 

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. Kesesuaian topik penelitian dengan 
Roadmap pengembangan dan 
fokus kajian pusat studi serta RIP 
LPPM. 

15 
  

2. Kemutakhiran topik 
20   

3. Relevansi kompetensi keilmuan 
pengusul 

15   

4. Relevansi metode, analisis, dan 
hasil penelitian 

20   

5. Pelibatan anggota dosen 
(multidisiplin) dan mahasiswa 

15   

6. Target luaran: publikasi seminar 
dan jurnal serta tulisan di media 
massa 

15 
  

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 diterima ≥ 500 tanpa skor 1. 
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-  Rekomendasi: Diterima/Ditolak 

 

- Alasan Penolakan: 

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

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

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

 ……………………………………………………………………………….. 

- Saran Perbaikan: 

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

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

 

Surakarta, _______________, 20____ 

 

Reviewer, 

 

__________________ 

 

Penjelasan kriteria desk review : 

Kriteria yang dinilai Keterangan 

1.  Kesesuaian topik penelitian 

dengan Roadmap 

pengembangan dan fokus kajian 

pusat studi serta RIP LPPM. 

Sesuai dengan rumusan dan jabaran 

dari renstra, roadmap dan fokus kajian 

pusat studi. Didukung dengan Surat 

Dukungan oleh Ketua Pusat Studi 

2.  Kemutakhiran topik 

Aktualitas isu penelitian, keterkaitan 

dengan RPJM Kota/Kabupaten, keda-

laman studi pustaka 

3.  Relevansi kompetensi keilmuan 

pengusul 

Dilihat dari biodata anggota peneliti 

4.  Relevansi metode, analisis, dan 

hasil penelitian 

Sudah jelas 

5.  Pelibatan anggota dosen 

(multidisiplin) dan mahasiswa 

Melibatkan mahasiswa dalam 

penelitian yang dapat diajukan sebagai 

Tugas Akhir/Skripsi, PKM, dll 

6.  Target luaran 
publikasi seminar dan jurnal serta 

tulisan di media massa 
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2) FORMULIR EVALUASI PEMAPARAN USUL PESATU 

 

1.  Pusat Studi  :  ….........................................................…........ 

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 
keterkaitan topik penelitian dengan 
visi misi Pusat Studi 

25 
  

2 Kejelasan latar belakang persoalan 
dan metode yang digunakan 

25 
  

3 Kejelasan tindak lanjut dan peluang 
peraihan dana eksternal 

25 
  

4 Kejelasan pencapaian target luaran 25   

 TOTAL 100   

 

- 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: Diterima/Ditolak 
 

- Saran Perbaikan: 

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

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

 

Surakarta, ____________, 20___ 

Reviewer, 

 

____________________ 
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Penjelasan kriteria pemaparan usul penelitian : 

Kriteria yang dinilai Keterangan 

Kemampuan menjelaskan 
keterkaitan topik penelitian dengan 
visi misi Pusat Studi 

Runtut, komprehensif, menguasai 
persoalan 

Kejelasan latar belakang persoalan 
dan metode yang digunakan 

kemampuan menjelaskan rumusan 
masalah, metode dan tahapan 
penelitian 

Kejelasan tindak lanjut dan peluang 
peraihan dana eksternal 

Sekurang-kurangnya proposal 
kerjasama dengan pihak luar 

Kejelasan pencapaian target luaran 
Opini media masa regional/nasional, 
jurnal nasional ber ISSN 
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3) FORMULIR  PENILAIAN LAPORAN KEMAJUAN PESATU 
 

KRITERIA 
BOBOT 

(%) 
SKOR NILAI 

1. Kesesuaian dengan usulan penelitian 20 
  

2. Capaian target berbasis indikator yang 

telah dirumuskan 
25 

  

3. Rencana luaran penelitian:                     

Judul artikel publikasi, judul PKM 
25 

  

4. Potensi & 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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4) FORMULIR PENILAIAN LAPORAN AKHIR PESATU 
 

KRITERIA 
BOBOT 

(%) 
SKOR NILAI 

1. Kesesuaian rencana penelitian dan 

roadmap pengembangan Pusat Studi 
20 

  

2. Capaian hasil penelitian dan 

kemanfaatan/kontribusi bagi IPTEKS 

dan masyarakat 

30 

  

3. Bukti luaran penelitian 20   

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, 

 

 

 

___________________ 


