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1. PENDAHULUAN 

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi dosen pada 

Fakultas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun dan mengusulkan 

proposal Hibah Integrasi Tridharma (HIT) Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (UMS). Pedoman ini mencakup substansi proposal dan tatacara 

pengunggahannya.  

Program HIT UMS dimaksudkan untuk penyelenggaraan kegiatan riset 

yang dipandu dan dikelola oleh fakultas dan hasil-hasilnya ditindaklanjuti dalam 

bentuk publikasi, integrasi dalam pembelajaran serta pengabdian masyarakat. 

Berbeda dengan skim riset lainnya yang tema usulannya diserahkan kepada tiap 

dosen pengusul, program HIT UMS mensyaratkan dukungan terhadap roadmap 

riset fakultas dan prodi serta melibatkan secara komprohensif dosen dan 

mahasiswa. Dengan demikian HIT UMS merupakan kegiatan tridharma yang 

merupakan agenda prodi dan fakultas yang hasil-hasilnya akan memberikan 

dukungan keunggulan prodi dan fakultas. Luaran yang dipersyaratkan dari skim 

ini adalah; publikasi Jurnal Internasional Q3, integrasi konten riset dalam 

pembelajaran, kegiatan pengabdian masyarakat hasil riset, proposal lanjutan 

yang diajukan ke kemenristek/BRIN atau kerjasama riset internasional,  

2. KONTEN PROPOSAL 

Proposal terdiri atas: (1) identitas usulan, (2) abstrak, (3) latar belakang, 

(4) tujuan, (5) tinjauan pustaka, (6) metodologi, (7) jadwal kegiatan, (8) 

anggaran dan (9) daftar pustaka. Deskirpsi lebih rinci tiap bagian akan diberikan 

pada lampiran yang sekaligus merupakan template proposal. Proposal 

dikirimkan (di-submit) dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy) dalam 

format pdf.  Dokumen proposal dituliskan dalam kertas A4 dengan margin: atas 

3 cm, bawah 4 cm, kiri 4 cm dan kanan 3 cm. Dokumen dituliskan menggunakan 

huruf Times New Roman 12 pt, spasi tunggal dengan awal paragraf menjorok 

ke dalam sebanyak 6 ketukan. Setiap bagian diberi judul dengan huruf Times 

New Roman Kapital, cetak tebal, diberi nomor secara urut, serta berjarak 6 pt 

dari kalimat sebelumnya.  

3. PERSYARATAN PENGUSUL 

Ketua pengusul HIT UMS adalah dosen tetap UMS pada prodi dan 

fakultas yang bersesuaian. Anggota pengusul sekurang-kurangnya adalah 1 

(satu) orang dosen tetap dan 2 (dua) orang mahasiswa. Ketua pengusul tidak 

sedang menerima hibah penelitian dari internal UMS, baik melalui isrecod 

maupun PID. Ketua pengusul yang proposalnya diterima tidak diijinkan 

mengajukan proposal penelitian internal (isrecod maupun PID) sampai dengan 

kegiatan selesai dan seluruh luaran yang dipersyaratkan telah dapat dipenuhi.  

4. PENGUNGGAHAN PROPOSAL 

Proposal lengkap diunggah melalui laman isrecod pada tautan 

https://isrecod.ums.ac.id/. Setelah mengisikan identitas penelitian, pengusul 

diwajibkan mengisikan daftar luaran sebagaimana dipersyaratkan dalam 

program HIT UMS. Pengunggahan proposal dapat dilakukan setelah kedua 

proses tersebut diselesaikan serta setelah semua anggota dosen menyampaikan 

https://isrecod.ums.ac.id/


kesediaannya dalam usulan HIT tersebut. Proposal yang berhasil diunggah akan 

ditindaklanjuti oleh proses review.  



Lampiran: Format Proposal HIT UMS 

USULAN 

HIBAH INTEGRASI TRIDHARMA (HIT) 
 

 

Judul: 

Berikan Judul Proposal 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Oleh: 

Dosen Pengusul 1, NIK: ….. 

Dosen Pengusul 2, NIK: ….. 

Dosen Pengusul 3, NIK: ….. 

Mahasiswa 1, NIM: ….. 

Mahasiswa 1, NIM: ….. 
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1. IDENTITAS USULAN 

Dicetak dari isian pada laman isrecod. 

2. ABTSRAK 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 250 kata yang berisi latar belakang 

penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta 

level penelitian yang diusulkan (dasar, terapan, pengembangan).  

3. LATAR BELAKANG 

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar 

belakang dan permasalahan yang akan diteliti, urgensi penelitian dan roadmap 

penelitian prodi serta keterkaitan usulan penelitian dalam mendukung 

implementasi roadmap tersebut. Pada bagian ini perlu ditekankan uraian tentang 

dukungan penelitian terhadap penciri keunggulan khusus prodi sebagaimana 

diuraikan dalam roadmap penelitian prodi. Pentingnya penelitian untuk 

dilakukan merupakan aspek lain yang perlu mendapatkan tekanan. 

4. TUJUAN 

Uraian tujuan penelitian dapat diberikan dalam bentuk point-point dengan 

tidak lebih dari 300 kata. Tujuan penelitian perlu diuraikan secara spesifik 

menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan, dibuktikan, dan/atau dicapai dalam 

penelitian. Uraian tujuan yang bersifat umum sebaiknya dihindari, misalnya 

“untuk melakukan penelitian pada bidang pemrograman” dan sebagainya.  

5. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka disampaikan tidak lebih dari 600 kata dengan 

mengemukakan state of the art dan peta jalan (roadmap) dalam bidang yang 

diteliti. Keterkaitan dengan roadmap penelitian prodi perlu juga diuraikan. 

Bagan dan roadmap dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan 

dalam bagian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan 

mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini 

perlu disampaikan. Disarankan untuk mengacu sumber pustaka primer kurun 10 

tahun terakhir. 

6. METODOLOGI 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak 

melebihi 500 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang 

menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama 

waktu yang diusulkan.  Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan 

penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal 

bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di 

bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai 

tahapan penelitian yang diusulkan. 

7. JADWAL PENELITIAN 

Jadwal penelitian dapat disusun bentuk tabel yang merupakan rencana 

implemensi metodologi penelitian sedemikian, sehingga kegiatan penelitian 

dapat dilakukan dengan baik serta berhasil meraih luaran. Jadwal penelitian 

sebaiknya hanya menterjemahkan metodologi dalam linimasa (timeline) serta 

tidak menyertakan aktifitas yang bukan merupakan bagian metodologi.  



 

No Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                  

                  

8. ANGGARAN 

Anggaran kegiatan disusun sesuai kebutuhan dengan mencakup 

komponen: bahan habis pakai, sewa peralatan, pengambilan data, analisis data, 

dokumentasi dan diseminasi luaran.  

PUSTAKA 

Hanya pustaka yang relevan serta diacu dalam teks yang dicantumkan 

dalam daftar pustaka. Pustaka diutamakan berupa jurnal yang diacu sebagai 

pustaka primer dengan tahun terbit tidak lebih lama dari 10 tahun. Penulisan 

pustaka menggunakan format nomor dengan style IEEE.  

  


