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1. PENDAHULUAN 

Hibah Integrasi Tri Dharma (HIT) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan 

program strategis Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diperuntukkan untuk 

memperkuat rekognisi universitas baik di level nasional maupun internasional. Program ini 

merupakan program untuk mengkonsolidasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian. Sesuai dengan edaran universitas nomor 655/A.6-

II/BR/XII/2020 tentang ketentuan Hibah Integrasi Tri Dharma, program ini akan dilaksanakan 

secara desentralisasi ditingkat fakultas di lingkungan UMS.   

 

Penelitian HIT ini berbeda dengan penelitian lain yang ada pada program penelitian 

pengembangan individual dosen (PID) maupun skim-skim penelitian yang ada di Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UMS. Perbedaannya antara lain: 1) Penelitian 

harus sesuai dengan payung penelitian fakultas yang sudah disetujui ditingkat Universitas, 2) 

Penelitian ini lebih menekankan pada output integrasi Tri Dharma perguruan tinggi, dan 3) 

Program ini dilaksanakan secara kompetitif, berdasarkan usulan penelitian yang disusun oleh 

tim dosen di Fakultas Geografi.  

 

Penelitian HIT ini memiliki pagu dana penelitian maksimum Rp. 40.000.000,- (Empat puluh 

juta rupiah) untuk jangka waktu 8 bulan (Januari-Agustus 2021). Selain itu ada tambahan 

pendanaan hingga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jika output menghasilkan satu 

produk unggulan fakultas dengan luaran wajib berupa paten/ paten sederhana dan produk 

yang akan dihilirisasi. Pengelolaan penelitian HIT ini sepenuhnya akan dilakukan pada tingkat 

Fakultas, sehingga proses review dan monitoring progres penelitian akan dilakukan tim dari 

Fakultas Geografi. Penelitian HIT ini diajukan secara tim di lingkungan Fakultas Geografi dan 

harus melibatkan minimal 2 mahasiswa Fakultas Geografi.  

 

2. TUJUAN 

2.1. Tujuan Umum 

Penelitian HIT ini bertujuan untuk mengintegrasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan 

mendukung realisasi visi dan misi fakultas dan program studi geografi. Produk penelitian 

diharapkan memberikan kontribusi pada kemajuan fakultas dan program studi dan memiliki 

kontribusi kepada masyarakat luas, mitra industri, lembaga swasta maupun pemerintah. 

Termasuk dalam kategori ini adalah penelitian yang berpotensi memberikan luaran produk 

inovatif yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, praktikum 

maupun penelitian lebih lanjut  

 

2.2. Tujuan Khusus 

 Memotivasi dosen dan mahasiswa Fakultas Geografi untuk melaksanakan penelitian 

yang sesuai dengan visi dan misi fakultas dan program studi 

 Meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian Fakultas Geografi 

 Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah yang berkualitas Fakultas Geografi 
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 Mewujudkan atau merealisasikan keunggulan Fakultas Geografi 

 Meningkatkan pemanfaatan produk penelitian untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran Fakultas Geografi 

 Meningkatkan pendanaan penelitian dari luar negeri 

 Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian 

 Mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, mitra industri, lembaga swasta 

dan pemerintah.  

 

3. LUARAN PROGRAM 

a) Publikasi pada jurnal yang terindeks Scopus (minimal Q-3) sebagai first author. 

b) Produk integrasi dalam bentuk materi pembelajaran 

c) Produk integrasi dalam bentuk pengabdian pada masyarakat 

d) Produk integrasi dalam bentuk PkM yang melibatkan peran mahasiswa.  

Program HIT diharapkan juga dapat meraih matching program dengan peneliti dari perguruan 

tinggi/ lembaga penelitian luar negeri atau proposal penelitian ke kemenristek/ kemndikbud.   

  

4. KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM 
a) Ketua tim peneliti adalah dosen Fakultas Geografi yang ber-NIDN 
b) Anggota peneliti minimal 2 orang dosen dan 2 orang mahasiswa 
c) Harus ada penjelasan keterkaitan usulan penelitian dengan payung penelitian yang 

dikembangkan Fakultas Geografi dan sudah disetujui ditingkat Universitas, dengan 

bukti surat dukungan dari Dekan Fakultas Geografi (Lampiran 3) 
d) Ketua tim peneliti hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) judul penelitian, dan 

maksimal dapat menjadi anggota dari 2 judul penelitian lainnya.  
e) Judul penelitian atau PkM yang melibatkan mahasiswa harus dirumuskan dalam 

usulan penelitian 
f) Dosen bertanggung jawab terhadap progres pencapaian luaran, dan wajib mengikuti 

proses monitoring perkembangan penelitian dan evaluasi akhir yang akan 

dilaksanakan oleh tim Fakultas Geografi dan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas 
g) Dosen yang mendapatkan skema penelitian ini, tidak diperkenankan mengajukan 

skema penelitian lain di lingkungan UMS dan tidak diperkenankan pula mengakses 

Hibah PID. 

h) Insentif publikasi ilmiah tetap diberikan sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

 

5. TATA CARA PENGUSULAN PENELITIAN 
Pengusulan HIT dilakukan dengan melengkapi identitas pengusul dan mengunggah proposal 

melalui ISRECOD UMS di alamat https://isrecod.ums.ac.id/. Tahapan-tahapan yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut:  

a) Log in ke sistem ISRECOD (https://isrecod.ums.ac.id/) dengan Uni ID, kemudian pilih 

Skim HIT sesuai fakultas 

https://isrecod.ums.ac.id/
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b) Berikan checklist pada persyaratan 

 
c) Isikan data usulan 
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d) Isikan data luaran, sebagaimana dipersyaratkan 

 
e) Unggah Dokumen 

 
 

6. FORMAT USULAN PENELITIAN 

Usulan ditulis menggunakan font “Times New Roman” ukuran 12 dengan sistematika dan 

format seperti berikut:  

a) Halaman sampul (cover) usulan penelitian (Lampiran 1) 

b) Lembar pengesahan (Lampiran 2) 

c) Lembar persetujuan Dekan Fakultas Geografi (Lampiran 3) 

d) Lembar Pernyataan peneliti (Lampiran 4) 

e) Abstrak atau Ringkasan Rencana Penelitian 

f) BAB 1-Pendahuluan 

g) BAB 2-Studi Pustaka 

h) BAB 3-Metode Penelitian 

i) BAB 4- Luaran Penelitian 

j) Rencana Pembiayaan 

k) Jadwal Penelitian 

l) Daftar Pustaka 

m) Lampiran: Identitas dari peneliti 

Adapun penjelasan poin “e-k” adalah sebagai berikut:  

e) Abstrak atau Ringkasan rencana penelitian 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 200 kata diketik dengan 1 spasi yang berisi latar 

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

serta kesesuaian rencana penelitian dengan road map penelitian Fakultas dan tema 
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serta topik dalam payung penelitian yang dikembangkan oleh Fakultas yang sudah 

disetujui ditingkat Universitas (Lampiran 5) 

f) BAB 1-Pendahuluan 

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 500 kata diketik dengan 1,15 spasi berisi latar 

belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, dan urgensi 

penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang penjelasan rasional 

keterkaitan topik penelitian dengan visi-misi program studi dan kesesuaian dengan 

tema dan topik yang ada pada payung penelitian yang dikembangkan oleh Fakultas 

Geografi 

g) BAB 2-Studi Pustaka 

Studi pustaka tidak lebih dari 1.000 kata diketik dengan 1,15 spasi dengan 

menekankan pada state of the art dalam bidang kajian yang diteliti. Tinjauan pustaka 

harus menggunakan sumber pustaka primer yang relevan dan update maksimal 10 

tahun terakhir.  

h) BAB 3-Metode Penelitian 

Metode penelitian dikemukakan secara singkat, padat, dan jelas serta ditulis tidak 

melebihi 600 kata dengan spasi 1,15. Bagian ini harus dilengkapi dengan diagram alir 

penelitian yang menggambarkan alur penelitian yang akan dilaksanakan. Diagram alir 

dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas.  

i) BAB 4-Luaran Penelitian 

Pada bab ini sampaikan target luaran penelitian (nama jurnal, rumusan pengabdian, 

rumusan penelitian mahasiswa atau PkM, atau deskripsi produk yang akan 

dipatenkan, dan yang lainnya). Pada luaran berupa artikel publikasi, dosen penerima 

hibah HIT wajib mencantumkan Hibah Integrasi Tri Dharma (HIT-UMS) di bagian 

Acknowledgment dalam artikel publikasi sebagai sumber dana dalam penelitian 

j) BAB 4-Rencana Pembiayaan 

Anggaran agar diusulkan sesuai dengan keperluan kegiatan penelitian dengan tidak 

melebihi pagu anggaran yang sudah ditetapkan universitas yaitu sebesar Rp 

40.000.000,- per judul dan ada tambahan sebesar Rp. 60.000.000,- untuk penelitian 

dengan luaran paten/ paten sederhana atau produk unggulan program studi yang 

akan dihilirisasi. Usulan pembiayaan dirinci berdasarkan jenis pengeluaran, yaitu gaji 

dan upah, bahan habis pakai (material penelitian), perjalanan, dan lain-lain 

(pemeliharaan, pertemuan/lokakarya/seminar, penggandaan, pelaporan, publikasi) 

baik yang didanai dari UMS maupun sumber dana lain (jika ada) dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

 Gaji atau upah (maksimum)     : 25% 

 Bahan/perangkat penunjang     : 30% 

 Perjalanan (Maksimum)     : 10% 

 Kontribusi untuk penelitian mahasiswa   : 20% 

 Pengolahan data, laporan, dan APC jurnal    

Termasuk seminar dan  pendaftaran HAKI (maksimum) : 15%  
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Standar pembiayaan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran berjalan. Di samping itu, tidak diperkenankan 

adanya belanja peralatan dan belanja barang modal. 

k) Jadwal penelitian 

Jadwal penelitian disusun dengan mengikuti tabel berikut  

No Nama Kegiatan 
Bulan (2021) 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags 

                 

                 

                 

Sesuai dengan ketetapan yang sudah ditentukan, di bulan Agustus 2021 penelitian 

sudah dapat menghasilkan artikel publikasi dan disubmit ke jurnal terindeks scopus 

minimal Q-3  

l) Daftar Pustaka 

Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, 

tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang diacu dalam dokumen usul yang 

dapat dicantumkan dalam daftar pustaka. 80% pustaka merupakan sumber primer 

yang terkini.  

m) Lampiran (Identitas peneliti) 

Dalam bagian ini disampaikan identitas tim peneliti lengkap dengan riwayat data 

penelitian dan publikasi jurnal ilmiah.  

 

7. KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL 

Proposal ajuan akan dinilai oleh tim yang ditunjuk oleh Dekan dan berkoordinasi dengan 

Gugus Penjaminan Mutu (GJM) Fakultas. Pembiayaan review proposal dosen di Fakultas 

ditetapkan sebesar 1 % dari dana penelitian yang dicairkan. Adapun kriteria penilaian proposal 

adalah sebagai berikut:  

 Kesesuaian topik penelitian dengan topik dan tema dalam payung penelitian yang 

dikembangkan oleh  Fakultas Geografi 

 Aktualitas permasalahan penelitian  

 Relevansi kompetensi keilmuan pengusul dengan topik yang diusulkan 

 Relevansi Metode analisis dan produk penelitian 

 Target Luaran 

Adapun Formulir penilaian dapat dilihat dalam Lampiran 6.  

 

8. KRITERIA PENILAIAN LAPORAN KEMAJUAN 

Monev progres penelitian akan dilakukan oleh tim Fakultas Geografi yang berkoordinasi 

dengan Gugus Penjaminan Mutu (GJM) Fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas. 

Adapun penilaian progres penelitian akan dilaksanakan pada akhir April 2021 dengan 

memperhatikan kriteria peneilaian sebagai berikut:  

 Keseuaian dengan usulan penelitian 

 Capaian target 
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 Rencana luaran penelitian 

 Potensi dan hambatan  

 Keterlibatan anggota peneliti 

Adapun Formulir penilaian dapat dilihat dalam Lampiran 7.  

 

9. KRITERIA PENILAIAN LAPORAN AKHIR 

Laporan akhir akan disampaikan pada bulan Agustus 2021 dengan target pencapaian adalah 

artikel publikasi ilmiah yang sudah disubmit pada jurnal terindeks scopus minimal Q3 

dibuktikan dengan submission letter dari editor jurnal atau submission system jurnal. Penilaian 

laporan akhir akan dilakukan oleh tim Fakultas Geografi yang berkoordinasi dengan Gugus 

Penjaminan Mutu (GJM) Fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas dengan 

mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:  

 Kesesuaian dengan visi-misi dan topik serta tema penelitian payung yang 

dikembangkan Fakultas Geografi 

 Capaian Target (Submit artikel publikasi pada jurnal yang terindeks scopus minimal 

Q3) 

 Bukti Luaran penelitian 

 Keterlibatan Anggota peneliti termasuk mahasiswa 

 Rencana tindak lanjut 

Adapun Formulir penilaian dapat dilihat dalam Lampiran 8.  

 

10. LAMPIRAN  (Halaman 9-16) 
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LAMPIRAN 1 (HALAMAN JUDUL COVER USULAN PENELITIAN HIT) 

 

USULAN PENELITIAN 

PROGRAM HIBAH INTEGRASI TRI DHARMA (HIT) 

FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

(JANUARI-AGUSTUS 2021) 

 

 

 

 

 
 

 

JUDUL PENELITIAN 

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

 

TEMA KAJIAN DALAM PENLITIAN PAYUNG FAKULTAS 

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

 

 

 KETUA TIM PENELITI:   ..........................................................  

  

 

 

 

 

 

FAKULTAS GEOGRAFI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

JANUARI-AGUSTUS 2021 
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LAMPIRAN 2 (LEMBAR PENGESAHAN) 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

PROGRAM HIBAH INTEGRASI TRI DHARMA (HIT) 

FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 
 

Judul Kegiatan : .......................................................................................  

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

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

 

Bidang (Tema) : .......................................................................................  

Ketua Peneliti 

A. Nama Lengkap : ..............................................................................................  

B. NIDIN : ..............................................................................................  

C. Jabatan Fungsional : ..............................................................................................  

D. Nomor HP : ..............................................................................................  

E. Surel (Email) : ..............................................................................................  

 

Lama penelitian  : 8 Bulan (Januari-Agustus 2021) 

Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000,- 

 

 

 

 

 

Mengetahui       Surakarta, …. Januari 2021 

Dekan Fakultas Geografi     Ketua Pengusul 

 

 

 

 

 

Drs. Yuli Priyana, M.Si.     (    ) 

NIP/NIK 573       NIP/NIK ……………………. 
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LAMPIRAN 3 (LEMBAR PERSETUJUAN DEKAN) 

 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN TOPIK/ OBJEK PENELITIAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Geografi, menyatakan bahwa usulan 

penelitian dengan judul: 

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

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

 

Yang diketuai oleh: 

Nama  : 

NIK/NIP : 

Anggota 1 :  

Anggota 2 : 

Mahasiswa 1 :  

Mahasiswa 2 :  

 

Adalah usulan penelitian program HIT-UMS yang sesuai dengan visi-misi, tema dan topik 

payung penelitian yang dikembangkan oleh Fakultas Geografi.  

Demikian persetujuan ini disampaikan dengan berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya 

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 

 

 

 

 

 

Surakarta, ……., Januari 2021 

Dekan Fakultas Geografi 

 

(CAP dan TTD) 

 

Drs. Yuli Priyana, M.Si. 

NIP/NIK: 573  
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LAMPIRAN 4 (LEMBAR PERNYATAAN PENELITI) 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama : 

NIP/NIK : 

Pangkat/ Golongan : 

Alamat :  

 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya yang berjudul: 

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

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

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

Yang diusulkan dalam program Hibah Integrasi Tri Dharma (HIT) Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (Januari-Agustus 2021) bersifat asli dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ 

sumber dana lain.  

 

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 

seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke Fakultas Geografi, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.   

 

 

       ……………………..,……… Januari 2021 

Mengetahui,       Yang menyatakan 

Dekan Fakultas Geografi 

 

 

MATERAI 6000 

 

(Drs. Yuli Priyana, M.Si.)  ( ___________________________ ) 

NIP/NIK: 573               NIP/NIK:  
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LAMPIRAN 5 (DAFTAR TEMA DAN TOPIK PAYUNG PENELITIAN FAKULTAS GEOGRAFI)  
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LAMPIRAN 6 (FORMULIR PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN) 

 

A. Ketua Peneliti  : 

B. Judul Penelitian  : 

C. Anggota Timi Peneliti :  orang 

D. Waktu penelitian  :  bulan 

E. Biaya   :  

 

 

No KRITERIA PENILAIAN BOBOT (%) SKOR NILAI 

1 Kesesuaian usulan penelitian dengan topik 

dan tema dalam payung penelitian Fakultas 

Geografi 

25   

2 Aktualitas permasalahan penelitian 20   

3 Relevansi kompetensi keilmuan pengusul 

dengan penelitian yang diusulkan 

15   

4 Relevansi metode analisis dan produk 

penelitian 

20   

5 Target luaran 20   

 

Keterangan:  

 Setiap kriteria diberi skor : 1 – 7 (buruk – sangat baik) 

 Nilai merupakan perkalian antara Bobot dan Skor, Passing grade diterima  500 

tanpa skor 1 di setiap komponen  

 Rekomendasi: Diterima atau ditolak 

 Alasan Penghentian: 

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

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

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

 Saran Perbaikan 

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

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

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

 

 

 

Surakarta, …….Januari 2021 

Reviewer 

 

 

 

  (    ) 
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LAMPIRAN 7 (FORMULIR PENILAIAN LAPORAN KEMAJUAN) 

 

F. Ketua Peneliti  : 

G. Judul Penelitian  : 

H. Anggota Timi Peneliti :  orang 

I. Waktu penelitian  :  bulan 

J. Biaya   :  

 

 

No KRITERIA PENILAIAN BOBOT (%) SKOR NILAI 

1 Kesesuaian dengan usulan penelitian 20   

2 Capaian target 25   

3 Rencana Luaran Penelitian 25   

4 Potensi dan hambatan yang dijumpai 10   

5 Keterlibatan anggota peneliti 20   

 

Keterangan:  

 Setiap kriteria diberi skor : 1 – 7 (buruk – sangat baik) 

 Nilai merupakan perkalian antara Bobot dan Skor, Passing grade dilanjutkan  500 

tanpa skor 1 di setiap komponen  

 Rekomendasi: Dilanjutkan/ Diperbaiki sesuai dengan usulan/ dihentikan 

 Alasan Penghentian: 

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

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

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

 Saran Perbaikan 

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

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

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

 

 

 

Surakarta, …….Januari 2021 

Reviewer 

 

 

 

 

  (    ) 
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LAMPIRAN 8 (FORMULIR PENILAIAN LAPORAN AKHIR) 

 

K. Ketua Peneliti  : 

L. Judul Penelitian  : 

M. Anggota Timi Peneliti :  orang 

N. Waktu penelitian  :  bulan 

O. Biaya   :  

 

 

No KRITERIA PENILAIAN BOBOT (%) SKOR NILAI 

1 Kesesuaian dengan visi-misi dan topik serta 

tema penelitian payung yang dikembangkan 

Fakultas Geografi 

20   

2 Capaian Target (Submit artikel publikasi 

pada jurnal yang terindeks Scopus minimal 

Q3) 

25   

3 Bukti Luaran Penelitian 25   

4 Keterlibatan anggota peneliti 10   

5 Rencana tidak lanjut 20   

 

Keterangan:  

 Setiap kriteria diberi skor : 1 – 7 (buruk – sangat baik) 

 Nilai merupakan perkalian antara Bobot dan Skor, Passing grade Diterima  500 

tanpa skor 1 di setiap komponen  

 Rekomendasi: Diterima/ Diperbaiki 

 Saran Perbaikan 

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

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

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

 

 

 

Surakarta, …….Januari 2021 

Reviewer 

 

 

 

 

  (    ) 

 


