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Kata Pengantar 

Bismillahii Rahmanirrohim 

Segala puji Sykur kami haturkan ke haribaan Alloh SWT yang telah memberikan 

kenikmatan kepada kami sehingga penyusunan Panduan penelitian Hibah Integrasi TriDharma PT 

(HIT) FK UMS dapat kami selesaikan. Panduan ini disusun dalam memudahkan pengusul maupun 

reviewer penelitian HIT. Dalam panduan juga dilengkapi sistematika proposal, laporan, form 

penilaian dan lain-lain. 

Kami berharap, dengan panduan penelitian HIT ini, penelitian civitas akademika FK UMS 

akan lebih meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sehingga visi FK tercapainya 

kemaslahatan umat pada tahun 2029 dapat terlaksana. 

Demikian, terima kasih 

Alhamdulillahi Robbil alamin. 

Surakarta, Maret 2022 

Dekan 
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PANDUAN PENELITIAN HIBAH INTEGRASI TRI DHARMA 

PERGURUAN TINGGI 

 
A. LATAR BELAKANG 

Fakultas Kedokteran UMS berdiri tahun 2004. Visi dari FK UMS adalah Menjadi 

Fakultas Kedokteran Islami yang unggul di bidang kedokteran keluarga untuk kemaslahatan 

umat manusia pada tahun 2029. 

Adapun Misi FK UMS adalah: 

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran yang menghasilkan lulusan dokter 

profesional dan berkualitas dengan keunggulan kedokteran keluarga yang 

memberi kemaslahatan kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan 

menerapkan nilai-nilai keislaman. 

2. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran yang mampu menghasilkan karya 

ilmiah yang diakui di tingkat nasional maupun internasional. 

3. Menyelenggarakan kerjasama di tingkat nasional maupun internasional 

4. Menyelenggarakan tatakelola lembaga pendidikan kedokteran yang profesional 

dan dilandasi nilai-nilai keislaman 

Fakultas Kedokteran UMS berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 

penelitian dalam rangka meningkatkan reputasi akademik. Sejumlah upaya telah dilakukan 

baik di internal fakultas, tingkat universitas ( melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (LPPM)), maupun kerjasama dengan pihak luar. Meskupin begitu, jumlah karya 

ilmiah dosen (penelitian, publikasi, HAKI dan lain-lain) FK UMS tahun 2015-2020 dirasa 

masih jauh dari memuaskan. 

Penelitian oleh dosen dan mahasiswa FK UMS menggunakan dana baik eksternal 

maupun internal. Sumber dana eksternal antara lain berasal dari Kementerian Riset dan 

Teknologi (Kemenristek), Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VI 

maupun pemerintah daerah. Adapun sumber dana internal diantaranya hibah penelitian non 

kompetitif/kompetitif universitas serta penelitian mandiri dosen. Perolehan dana internal dan 

eksternal masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, di samping minat dosen 

untuk mengajukan hibah penelitian internal/eksternal pun masih termasuk rendah. 
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Beberapa upaya sudah dilakukan fakultas, di antaranya mengadakan workshop untuk 

memperoleh hibah internal/ eksternal, namun proposal sebagai outcome workshop ini pun 

masih belum sesuai dengan harapan. Dengan demikian, fakultas mempunyai pekerjaan rumah 

untuk meningkatkan submitting proposal penelitian dosen dalam usaha mendapatkan hibah 

internal maupun eksternal. 

Hibah Integrasi Tridharma PT (HIT) ini merupakan satu wahana untuk meningkatkan 

capaian jumlah penelitian dan pendanaan penelitian oleh dosen FK UMS yang muaranya akan 

dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi scopus Q3, Materi bahan ajar, pengabdian 

masyarakat maupun skema penelitian lanjutan dana eksternal (kemenristek Dikti dan lain-lain) 

Isu strategis yang diangkat dalam penelitian skema HIT ini sesuai dengan Rencana 

Induk Penelitian FK UMS yaitu: 

1. Masalah kesehatan masyarakat: Riset epidemiologi bidang kesehatan masyarakat dan 

lain-lain yang terkait 

2. Penyakit menular dan tidak menular: Riset dasar dan terapan untuk penyakit menular 

dan tidak menular dan lain-lain yang terkait. 

3. Riset dasar biomedis: Riset dasar biomedis tentang agen penyakit; kandidat agen 

terapi (herbal medicine ) dan lain-lain yang terkait. 

 

B. TUJUAN PENELITIAN 

1. Meningkatkan jumlah penelitian ditingkat fakultas 

2. Meningkatkan mutu /kualitas penelitian 

3. Menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi internasional scopus minimal Q3, 

HAKI, Buku ajar/Bahan ajar maupun pengabdian masyarkat 

4. Menghasilkan proposal lanjutan skema pendanaan eksternal 

 

C. LUARAN PENELITIAN 

Luaran Wajib Penelitian HIT adalah 

1. Menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi internasional bereputasi terindeks 

Scopus minimal Q3 atau SJR minimal 0.1   

2. Menghasilkan luaran penelitian berupa salah satu dari HAKI / bab dalam buku ajar / 

bahan ajar / laporan pengabdian masyarakat / materi bahan ajar 
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D. JANGKA PENELITIAN 

Jangka waktu penelitian 1 tahun anggaran dan menghasilkan luaran yang dijanjikan 

 

E. KRITERIA PENGUSUL 

Semua dosen tetap Fakultas kedokteran UMS yang mempunyai kriteria: 

1. Ketua maupun anggota tim peneliti pengusul adalah dosen tetap UMS 

2. Ketua atau anggota pengusul mempunyai publikasi jurnal internasional 

3. Anggota pengusul 1-4 dari dosen FK UMS 

4. Ketua penelitian tidak sedang mengajukan riset kompetitif internal UMS  

5. Ketua penelitian memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli. Dosen yang belum 

memenuhi jabatan fungsional minimal asisten ahli tetap dapat ikut serta sebagai ketua 

dalam tim penelitian skema HIT apabila sudah memiliki NIDN dan sudah memiliki 

publikasi nasional dalam jurnal terindeks minimal SINTA 2 sebagai penulis pertama 

6. Melibatkan mahasiswa minimal 2 orang 

7. Untuk anggota pengusul dibolehkan dari luar FK UMS (selama masih dalam lingkup 

UMS) jika bidang keahlian sangat dibutuhkan dalam proposal yang diajukan 

 
F. ALOKASI ANGGARAN 

Dana maksimal yang dapat diajukan adalah Rp.40.000.000,- dengan alokasi kegiatan 

sebagai berikut 

No Kegiatan Maksimal (%) 

1 Gaji/honor 25% 

2 Aktiviatas anggota dalam penelitian (diskusi, diseminasi 

dll) 

10% 

3 Alat dan bahan 40% 

4 Olah data/laporan/dokumentasi 10% 

5 Publikasi 15% 

 Jumlah 100% 
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G. MEKANISME PENGAJUAN 

Masa pengajuan proposal penelitian skema HIT dilakukan sampai dengan tanggal 16 

April 2022. Pengajuan proposal dilakukan secara daring melalui sistem ISRECOD. 

Panduan pengusulan riset FK UMS dapat diunduh di laman http://isrecod.ums.ac.id. 

Setelah masa pengajuan proposal berakhir, akan dilakukan review internal fakultas 

yang melibatkan desk review dan seminar paparan proposal penelitian di hadapan 

reviewer, pada tanggal 17 – 23 April 2022. Nama-nama peneliti yang lolos seleksi 

penelitian HIT akan diumumkan setelah masa review berakhir. Seluruh peneliti yang lolos 

seleksi dapat langsung melaksanakan penelitian dengan jangka waktu penelitian 1 tahun 

anggaran dan diharapkan dapat menghasilkan luaran yang dijanjikan. Monev luaran akan 

diselenggarakan oleh LRI UMS pada bulan Desember 2022. 

http://isrecod.ums.ac.id/
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Lampiran_lampiran 

Lamp. 1. Sistematika proposal 

Proposal diketik dengan huruf time new roman, spasi 1,5. Penomoran halaman depan 

dengan angka romawi di tengah bawah, penomoran halaman isi dengan angka arab di kanan atas. 

Total halaman isi dari ringkasan sampai daftar pustaka maksimal 15 halaman. 

Proposal memuat halaman depan/sampul dan halaman isi 

Sistematika dapat dilihat di bawah 
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JUDUL 

 

 

TIM PENGUSUL 

 
Ketua :……… NIDN: 

Anggota : NIDN: 

NIDN: 

dst 
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bulan, 2021 
 

 

 

 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

1. Judul Penelitian : 

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

2. Ketua Peneliti 

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

b. Jenis Kelamin : L / P 

c. NIK/NIP : ..................................................................................... …. 

d. NIDN : ...................................................................................... … 

e. Jabatan fungsional : ........................................................................................... 

f. Alamat Rumah : .................................................................................................. 

g. Telpon/Faks/E-mail : ............................................................................................ 

3. Anggota Peneliti 1/2/3 

a. Nama : 

b. Jenis Kelamin : L / P 

c.   NIK/NIP : ........................................................................................................ 

d. NIDN : ........................................................................................................ 

e.   Jabatan fungsional : ............................................................................................ 

4. Jangka Waktu Penelitian : 1 tahun 

5. Jumlah Mahasiswa yang terlibat : … 

6.   Pembiayaan : Rp……………………………… 
 

 

 
 

Surakarta, tanggal bulan tahun 

Mengetahui, 
 

Dekan Fakultas. Ketua Peneliti, 

cap dan tanda tangan tanda tangan 
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Nama jelas dan NIK/NIP Nama jelas dan NIDN 

 

 

 

 

 
SISTEMATIKA USUL PENELITIAN 

I. Identitas Penelitian 

1. Judul Usulan : 

……….…………………………………………………………………………………. 

2. Ketua Peneliti 

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

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

3. Anggota Peneliti 
 

No Nama dan Gelar Keahlian Institusi Curahan waktu 

(jam/minggu) 

     

 
4. Mahasiswa yang terlibat 

 
No Nama NIM Tugas dalam 

penelitian 

Curahan waktu 

(jam/minggu) 

     

 
 

5.Lokasi penelitian ................................................................................................................... 

6. Hasil /Luaran yang ditargetkan (beri penjelasan) 

 
SUBSTANSI PENELITIAN 

 

- Ringkasan : Maksimal 1 halaman, memuat resume latar belakang, 

tujuan, metode , rencana tahapan dan rencana luaran. Ditulis 1 spasi 

- BAB I Pendahuluan : 1-2 halaman memuat latar belakang, urgensi dan tujuan 

penelitian dan Roadmap penelitian (dapat dijelaskan dengan diagram fishbone) 
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- BAB II Tinjauan pustaka : Maksimal 4 halaman, memuat state of the art dan 

tinjauan terkait. 

- BAB III Metode : Metode dijelaskan secara rinci 

- Pembiayaan : Diperinci dalam komponen gaji/honor, Aktiviatas anggota 

dalam penelitian (diskusi, diseminasi dll), alat dan bahan, Olah data/laporan/dokumentasi 

dan publikasi 

- Jadwal penelitian : Mulai dari penysusunan proposal sampai publikasi 

- Daftar pustaka : disusun dengan Harvard style 

- Biodata peneliti (ketua, dan anggota termasuk mahasiswa) 
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Lampiran 2. Biodata 

Identitas Diri 

Nama  

NIDN  

Tempat/Tgl lahir  

Jabatan Akademik  

Pendidikan S1  

 S2  

 S3  

Penelitian dalam 5 Tahun terkahir 

Judul Skema Pendanaan 

(Mandiri/UMS/Kemerintek/Lain- 

lain) 

Jumlah dana (kurang lebih) 

   

Publikasi penelitian dalam 5 tahun terakhir 

Judul Jurnal  Scopus Q (jika ada) 

 Nasional. Internasional  

    

Pengabdian dalam 5 Tahun terakhir 

Judul Skema Pendanaan 

(Mandiri/UMS/Kemerintek/Lain-lain) 

Jumlah dana (kurang lebih) 

   

Publikasi dalam 5 tahun terakhir 

Judul Jurnal 

 Nasional Internasional 

   

Buku dalam 5 tahun terkahir 

Judul Penerbit 

(nasional/Internasional) 

 

   

 
Saya menyatakan bahwa apa yang saya isikan dalam biodata di atas adalah benar dan jika 

dikemudian hari tidak benar, siap menerima sanksi. 

Tertanda 

Tanda tangan 

(Nama ketua Pengusul) 
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Lampiran 3. Sistematika Laporan Penelitian 

Halaman depan : Sampul muka/cover, Halaman pengesahan, 

Halaman isi : 

- Ringkasan : 1halaman, memuat resume latar belakang, tujuan, metode, hasil 

dan luaran 

- Pendahuluan : 1-2 halaman memuat urgensi dan novelty penelitian 

- Roadmap penelitian : Dijelaskan dengan diagram fishbone 

- Tinjauan pustaka : Maksimal 4 halaman, memuat state of the art dan tinjauan terkait. 

- Metode : 1-2 halaman, dijelaskan sesuai yang telah dilakukan dalam 

penelitian 

- Hasil Penelitian : Memuat temuan penelitian 

- Daftar pustaka : disusun dengan model Havard 

- Biodata penelitia (ketua, dan anggota termasuk mahasiswa) 

Laporan Penelitian diketik dengan huruf time new roman, spasi 1,5. Penomoran halaman depan 

dengan angka romawi ditengah bawah, penomoran halaman isi dengan angka arab di kanan atas. 
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Lampiran 5. Form Penilaian Proposal 
 

No Aspek penilaian Bobot Skor* Nilai 

1 Rekam jejak publikasi ketua peneliti 25   

2 Kemutakhiran Topik (urgensi/kemanfaatan 
penelitian) 

15   

3 Relevansi Kompetensi 

Keilmuan (dilihat dari rekam jejak biodata 

peneliti) 

10   

4 Relevansi metode, analisis, 

roadmap, dan proyeksi 
hasil penelitian (Metode dijelaskan dengan 

detail) 

25   

5 Pelibatan Anggota (Dosen 

dan Mahasiswa) (sangat baik jika berpotensi 

proposal baru bagi dosen dan skripsi bagi 
mahasiswa) 

10   

6 Proyeksi Luaran (sangat baik jika memuat: 

jurnal scopus min Q3 dan Buku/ Materi ajar dan 
pengabdian masyarakat dan proposal lanjutan 

skema dana eksternal) 

15   

 Jumlah 100   

Catatan 

1. Skor untuk no 1 sebagai berikut 

- Skor 7 : mempunyai publikasi scopus Q1-2 , sebagai ketua /correspondence author 

- Skor 6 : mempunyai publikasi scopus Q3-4 ≥ 2, sebagai ketua /correspondence author 

- Skor 5 : mempunyai publikasi jurnal internasional scopus Q3-4 jumlah 1-2 atau sinta 1-2 jumlah ≥ 2, 

sebagai ketua /correspondence author 

- Skor 4 : mempunyai publikasi jurnal nasional sinta 1-2 jumlah 1-2 atau jurnal internasional tidak terindek 

scopus, sebagai ketua /correspondence author 

- Skor 3 : mempunyai publikasi jurnal nasional sinta 3-6 , sebagai ketua /correspondence author 

- Skor 2 : mempunyai publikasi jurnal nasional ISSN, sebagai ketua /correspondence author 

- Skor 1 : Tidak mempunyai publikasi jurnal nasional ISSN sebagai ketua /correspondence author 

2. Skor untuk no 2-6 adalah 1-7 dimana: (1 = Buruk; 2 = Sangat 

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

3. Nilai Passing grade ≥ 500 tanpa skor 1 

4. Rekomendasi: Diterima/Ditolak 
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5. SaranPerbaikan:………………………………………………………………………. 

Surakarta, , 2021   

Reviewer, 

 

Lampiran 6. Form Penilaian Laporan Kemajuan 
 

Kriteria Bobot Score * Nilai 

Kesesuaian dengan usulan penelitian 20   

Capaian Target 30   

Rencana luaran penelitian: 

Judul artikel publikasi, buku/bahan ajar, Materi penagbdian, 

Skripsi (PKM) 

30   

Potensi penyelesaian & mengatasi 

hambatan yang ditemui 
10   

Keterlibatan anggota peneliti dan 

mahasiswa 

10   

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); 

2. Nilai Passing grade ≥ 500 tanpa skor 1 

3. Rekomendasi: Dilanjutkan/Diperbaiki sesuai dengan 

usulan/Dihentikan 

4. Saran Perbaikan: 

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

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

Surakarta, , 2021   

Reviewer, 
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Lampiran 5. Form Penilaian Laporan akhir 
 

Kriteria Bobot Score * Nilai 

Kesesuaian dengan usulan 

penelitian 

10   

Capaian Target (100%) 30   

Bukti luaran penelitian (Draft manuscripts Jurnal scopus 
Q3, buku/bahan ajar, Materi penagbdian, Skripsi (PKM)) 

40   

Keterlibatan anggota peneliti dan 
mahasiswa 

10   

Rencana Tindak Lanjut 10   

Total    

 
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); 

• Nilai Passing grade ≥ 500 tanpa skor 1 

- Rekomendasi: Dilanjutkan/ /Dihentikan 

- Alasan Penghentian: 

……………………………………………………………….. 

- Saran Perbaikan: 

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

Surakarta, .......................... , 2021…. 

Reviewer, 
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