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oleh : Dr. Drajat Tri Kartono

Pendahuluan
Skema Penelitian Sosial, Humaniora dan Pendidikan (PSHP) dapat berbentuk
penelitian terapan , kebijakan DAN evaluasi atau pengembangan; sesuai dengan
tujuan yang ingin dicapai.

Dengan bidang-bidang sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Riset untuk advokasi.
Riset untuk pelaksanaan gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru.
Riset untuk pengarus utamaan (mainstreeming).
Riset untuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan modal sosial.
Riset untuk peningkatan kapasitas aktivis.
Riset pengembangan pusat kegiatan dan rehabilitasi masyarakat, misalnya rumah
singgah.
7. Riset untuk rekonsiliasi sosial, reintegrasi dan traumatic center.
8. Riset untuk pengembangan rekonstruksi nilai budaya dan masyarakat lokal.
9. Riset untuk diplomasi internasional dan diplomasi strategis.
10. Riset untuk perlindungan, pembedayaan dan advokasi perempuan, anak, lansia dan
parental
11. Riset untuk Kebaharuan, gerakan dan kebijakan pendidikan dasar, menengah, tinggi
pada jenis pendidikan formal, informal, atau nonformal)

HILIRISASI BIDANG ILMU SOSIAL,
HUMANIORA DAN PENDIDIKAN

INTERNALISASI
OBJEKTIVASI

EKSTERNALISASI

INTERNALISASI :
HABITUALI
SASI

PARTISIPASI
(PATNERSHIP)

LEGITIMASI
(Signifikansi
dan
Strukturasi)

Tujuan
a. Memfasilitasi dukungan dana riset bagi pengusul yang berkomitmen untuk
menjadi penggerak sosial budaya kemasyarakatan (agent of social change)
b. Memfasilitasi pengembangan gerakan-gerakan sosial kolektif yang bersifat
konstruktif dalam pembangunan nasionalisme dan jiwa solidaritas kolektif
yang berkelanjutan
c. Memfasilitasi transformasi sosial budaya menuju kualitas kehidupan
bangsa yang cerdas, bermoral dan berkarakter serta berdaya saing
d. Mendorong dosen melakukan penelitian bidang pendidikan, dalam bentuk
penelitian dasar, terapan, kebijakan, evaluasi dan pengembangan
e. Memperoleh pengalamn meneliti untuk kepentingan penemuan teori baru
dan perbaikan praktik pendidikan berupa pengembangan model atau
purwarupa mmodel, media dan bahan ajar

Luaran
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

Gerakan sosial yang terlembaga dan berkelanjutan
Pembentukan lembaga sosial-ekonomi-budaya dan tata kelembagaan baru
Penerapan kebijakan dan naskah akademik
Pembentukan kelompok atau komunitas binaan yang terlembaga
Rekonsiliasi sosial, budaya dan integrasi sosial
Penerapan kurikulum, model pendidikan, media dan bahan ajar
Penerapan nilai dan kearifan beserta eksemplarnya

Tambahan:
a. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
b. Buku ajar
c. Jurnal Internasional dan Nasional

*
a.
b.

Tim pengusul adalah dosen tetap perguruan tinggi

c.

Ketua tim pengusul harus memiliki rekam jejak memadai dan relevan dengan topik yang
diusulkan

d.
e.

Tugas dan peran setiap peneliti diuraikan dengan jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan

f.

Setiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan pada tahun yang sma, baik sebagai
ketua maupun sebagai anggota

g.

Penelitian harus memiliki mitra dalam bentuk institusi atau kelompok komunitas/masyarakat

h.

Penelitian bersifat multi-tahun dengan lama peneitian 2-3 tahun dan kisaran dana sebesar Rp
100.000.000-150.000.000/judul/tahun

i.

Pelaksanaan penelitian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi dalam bentuk
logbook, meliputi tanggal, kegiatan dan hasil yang diperoleh

j.

Setelah selesai, peneliti harus mempublikasikan dalam jurnal internasional atau minimal
jurnal nasional terakreditasi dan menyajikan dalam seminar nasional atau internasional

Tim pengusul maksimum berjumlah empat orang (satu ketua dan maksimum tiga anggota);
diutamakan multidisiplin, ketua dan minimum satu orang anggota harus berpendidikan
doktor (S-3) atau S-2 Lektor kepala

Susunan anggota peneliti setiap tahun dapat berubah, sesuai dengan kebutuhan kegiatan
penelitian dan kompetensi yang dimiliki

Sistematika Usulan Penelitian











Halaman Sampul
Halaman Pengesahan
Identitas dan Penguraian Umum
Daftar Isi
Ringkasan (tujuan jangka panjang, target khusus dan metode
yang dipakai)
BAB I. Pendahuluan (latar belakang, perumusan potensi,
kondisi sosial, tujuan, manfaat khusus, urgensi penelitian dan
membuat rencana capaian tahunan)
Bab 2. Tinjauan Pustaka
Bab 3. Metode Penelitian
Biaya dan Jadwal Penelitian

Rencana Target Capaian Tahunan
No

Jenis Luaran
TS1

1

2

Gerakan sosial, lembaga sosial
kemasyarakatan, kebijakan, naskah akademik
dan sebagainya
Kelompok atau komunitas binaan

Internasional
Nasional

3

Publikasi ilmiah

4

Pemakalah dalam pertemuan ilmiah

5

Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah

6

Visiting Lecturer

7

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

8
9
10

Model/Purwarupa/Desain/KaryaSeni/Rekayasa Sosial
Buku ajar (ISBN)
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)

Internasional
Nasional
Nasional
Internasional
Nasional Terakreditasi
Internasional
Nasional
Internasional
Nasional
Nasional
Internasional
Paten
Paten sederhana
Hak Cipta
Merek dagang
Rahasia dagang
Desain produk industri

Indikator Capaian
TS+1
TS+2

Tabel Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian
No

Jenis Pengeluaran

1

Honorarium pelaksana (sesuai ketentuan,
maksimum 30%)

2

Bahan perangkat / penunjang (maksimum 60%)

3

Perjalanan (maksimum 40%)

4

Lain-lain (administrasi, publikasi,
lokakarya/seminar)

5

Laporan dan lain lain (maksimum 40%)

Biaya yang Diusulkan (Rp)
Tahun 1
Tahun 2 Tahun 3

Jadwal Penelitian






Referensi
Sumber Dana Penelitian
Seleksi Proposal
Pelaksanaan dan Pelaporan

