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Hibah Dana Penelitian 



Hibah Dana Penelitian 



Beragam Pilihan Sumber Dana 
Penelitian 



 Hibah Internal – LPPM Unpar (Hibah 
Penelitian Dosen Muda, Monodisiplin, 
Multidisiplin, Pascasarjana) 

 Hibah Eksternal – DIKTI (Hibah Desentralisasi 
– UPT, Pasca, Fundamental, HiBer, Pekerti, 
Disertasi Doktor, Pemula), Penelitian 
Kompetitif Nasional, Unggulan Stranas, 
RAPID, KLN, Kompetensi, Stranas, MP3EI) 

Beragam Pilihan Sumber Dana 
Penelitian 



 Hibah Eksternal – RISTEK (SINAS Individu dan 
Konsorsium) 

 Hibah Eksternal – Instansi Pemerintah Lain 
(Departemen Pertanian, LPDP, dll) 

 Hibah Eksternal – Swasta (Indonesia Toray 
Science Foundation, Indofood Riset Nugraha, 
Yayasan Danone, dll) 

 Hibah Eksternal – Luar Negri (berbagai 
universitas dan negara) 

Beragam Pilihan Sumber Dana 
Penelitian 



Perlukah Mengakses Hibah 
Penelitian? 



 Mengaplikasikan ilmu selepas lulus dari 
pendidikan S3 atau S2 

 Keperluan updating keilmuan dengan penelitian 
dan interaksi dengan peneliti lain 

 Keperluan upgrading keilmuan pribadi dosen 

 Kebutuhan untuk interaksi dengan dosen/ 
peneliti lain untuk mengembangkan jejaring 

 Kebutuhan melakukan publikasi ilmiah sebagai 
syarat pengurusan jabatan fungsional 

Dorongan Mengakses Hibah (+) 



 Beban Kerja Dosen yang terlalu besar (>12 sks, 
apalagi jika menjabat struktural) 

 Beban administratif dosen dengan dukungan pihak 
lain yang jauh dari memadai 

 Fasilitas Lab yang belum memadai 

 Kemampuan SDM mahasiswa sebagai research 
assistant belum sesuai dengan yang diharapkan, 
dengan tuntutan kompensasi yang tinggi 

 Minimnya bantuan pelaporan keuangan 

Tantangan Mengakses Hibah (-) 



Berdasarkan Pengalaman Pribadi: 

- Hibah Eksternal lebih menarik dengan berbagai (+) 
dan (-) seperti diuraikan pada halaman-halaman 
berikutnya 

- Hibah Internal cocok untuk dosen pemula 
(membangun track record penelitian) dan sebagai 
pendamping hibah penelitian eksternal 

Hibah Internal vs Eksternal 



 Dana lebih besar dari yang disediakan secara internal 

 Kesempatan berkompetisi 

 Kesempatan berinteraksi dengan pihak luar, 
membangun jejaring 

 Kesempatan memperkenalkan pribadi dan Unpar 

 Publikasi dari lembaga pemberi dana atas kinerja yang 
dilakukan 

 Tuntutan untuk melakukan publikasi  mempercepat 
pengakuan kinerja dalam bentuk kenaikan jabatan 
fungsional 

Dorongan Mengakses Hibah 
Eksternal (+) 



 Informasi sering tidak jelas dan mendadak 

 Pelaporan tergantung institusi pemberi dana (ada 
yang sangat rumit, ada yang sangat sederhana)  
laporan keuangan jauh lebih tebal dibandingkan 
laporan kegiatan 

 Review dan penjurian proposal/ penelitian belum 
tentu dilakukan secara fair/ objektif 

 Monev yang belum tentu fair 

 Tantangan pelaporan keuangan  inspeksi oleh Irjen/ 
BPK/ dll 

Tantangan Hibah Eksternal (-) 



 Tantangan dalam membangun kerjasama antar 
instansi yang tidak selalu mulus 

 Janji hibah yang tidak selalu tepat jumlah/ tepat 
waktu 

 Tuntutan outcome yang tidak masuk akal 

Tantangan Hibah Eksternal (-) 



Pilih dan Kenali jenis hibah yang dipilih  

- Belajar dari website/ pedoman pembuatan proposal, 
pengalaman rekan sejawat 

- Apakah ada tekanan khusus yang dituntut? Penuhi! 
(harus aplikatif, harus memiliki target kuantitatif, dll) 

- Apakah dipersyaratkan kerjasama dengan institusi 
lain? Penuhi! 

Persiapan Aplikasi Hibah Eksternal 



1. Pilih dan kenali jenis hibah yang dipilih 

2. Pembuatan Proposal  

3. Seleksi Proposal 

Jika diterima: lanjut ke penelitian 

4. MonEv 

5. Pelaporan Akhir 

Setelah Selesai, Menulis Proposal Lanjutan atau 
Proposal Baru, kembali ke nomor 1 

 

 

 

 

Siklus/ Daur Hidup Hibah Eksternal 



Pembuatan proposal (1) 

- Penuhi syarat-syarat penulisan (format sesuai 
panduan: spasi, margin, jumlah kata, dll) 

- Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian yang jelas dan 
spesifik (tidak abstrak/ mengawang-awang) 

- Output dan Outcome yang jelas dan spesifik (output 
yang diinginkan pemberi hibah umumnya tidak hanya 
publikasi dan HKI, tetapi juga apa sumbangan 
terhadap ilmu pengetahuan/ masalah bangsa) 

- Roadmap penelitian yang jelas dan masuk akal 
dibutuhkan oleh banyak pemberi hibah! 

Persiapan Aplikasi Hibah Eksternal 



Pembuatan proposal (2) 

- Tinjauan pustaka/ latar belakang yang memadai, tidak 
terlalu pendek dan tidak terlalu panjang 

- Metodologi penelitian yang jelas dan rinci (bila perlu 
dilengkapi diagram alir) 

- Jadwal Penelitian dan Indikator Capaian Penelitian 
yang jelas dan terukur 

- Rencana Anggaran yang rinci dan masuk akal 
(beberapa proposal memerlukan dasar penyusunan 
anggaran seperti SK Kemenkeu dst) 

Persiapan Aplikasi Hibah Eksternal 



Seleksi proposal (1) 

- Persiapkan slide dalam jumlah yang cukup sesuai waktu 
presentasi 

- Jangan berfokus hanya pada content penelitian saja . 
Beberapa reviewer berasal dari disiplin ilmu lain yang lebih 
concern pada perencanaan output, jadwal penelitian dan 
anggaran yang tepat untuk menjamin keberhasilan 
penelitian tepat waktu 

- Siapkan slide cadangan yang sangat ringkas in case anda 
diminta presentasi dalam waktu yang sangat singkat 

Persiapan Aplikasi Hibah Eksternal 



Seleksi proposal (2) 

- Siapkan peralatan yang cukup in case anda diminta 
memperbaiki proposal di tempat untuk langsung disubmit 
ke tahap berikutnya 

- Hindari debat dengan reviewer. Untuk konsepsi reviewer 
yang salah, dapat coba diluruskan dengan sopan. Untuk 
masukan, usahakan diterima jika membangun 

Persiapan Aplikasi Hibah Eksternal 



Monev 

- Siapkan jurnal penelitian dan dummy produk, sampel 
penelitian (jika ada) yang cukup pada saat monev 

- Sampaikan progress penelitian anda (tidak hanya content, 
tetapi juga persentasi capaian dan persentasi penggunaan 
anggaran) 

- Siapkan minimal draft publikasi yang anda janjikan pada 
saat pembuatan proposal 

- Siapkan draft proposal anda untuk tahun berikutnya jika 
masih ingin mendapatkan hibah untuk topik yang sama 

Pelaksanaan Hibah Eksternal 



Pelaporan Akhir  

- Sampaikan laporan akhir tepat waktu sesuai format yang 
diminta 

- Sampaikan laporan keuangan sesuai format yang diminta, 
dengan bukti-bukti pengeluaran asli yang dapat diterima, 
dan kuitansi-kuitansi bermeterai sesuai jumlah pengeluaran 

- Bersiap untuk melakukan perbaikan laporan keuangan 
secepatnya jika diminta. 

Penyelesaian Hibah Eksternal 



Ketua Peneliti: 

1. Hibah Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian dan 
Perguruan Tinggi (KKP3T – sekarang KKP3N) tahun 2010 
dan 2011 - Deptan 

2. Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi  tahun 2012 
dan 2013 - DIKTI 

Anggota Peneliti: 

1. International Toray Science Foundation (2009 dan 2011) - 
Industri 

2. Hibah Kerjasama Luar Negri dan Publikasi Internasional 
(2014 dan 2015) - DIKTI 

Sharing Pengalaman Mengakses 
Hibah Eksternal 



Pembimbing: 

1. Hibah Indofood Riset Nugraha untuk penelitian 2 
mahasiswa S-1 (2013) 

Sharing Pengalaman Mengakses 
Hibah Eksternal 



 

asafks@yahoo.com 

asaf.k.sugih@unpar.ac.id 
 

Discussions and Questions? 
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