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Filosopi Penilaian Proposal Hibah

• Obyektif

• Profesional sesuai bidangnya

• Akuntable dan Transparan

• Pembinaan

• Pembiasaan Model Hibah Ristek BRIN



Proposal Hibah di DPPM

• Hibah Penelitian
• Orientasi luaran jurnal internasional / buku

• Hilirisasi produk

• Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat
• Orientasi haki dan implementasi produk

• Orientasi Buku atau jurnal terindek sinta



Login ke SIM PPM UII



Skema Penelitian



Tampilan di Sistem



Ketajaman Perumusan Masalah & Tujuan 
Penelitian Lingkup Permasalahan skala
• Global/ Internasional

• Regional / Asia Tenggara

• Nasional

• Lokal

Identifikasi:

- Data/realitas yang disinggung dalam latar belakang

- Batasan masalah

- Dukungan referensi



Pemecahan masalah pembangunan atau
pengembangan Iptek skala
• Global/ Internasional

• Regional / Asia Tenggara

• Nasional

• Lokal

Identifikasi:

- Batasan masalah

- Dukungan referensi

- Metode yang diusulkan



Keterbaruan

• Sangat significan (-> didukung data/ref kurang dari 2 tahun)

• Cukup significan (-> didukung data/ 2-5 tahun)

• Kurang significan ( -> didukung data/ref lebih dari 5 tahun)

• Tidak ada kebaruan ( -> tidak didukung data/ref yg memadahi)



Pustaka Primer

• Jurnal

• Paten



Luaran

• Harus jelas menyebutkan target jurnal atau buku (buku ref atau buku
ajar beserta jumlah halamannya)

• Jika tidak jelas menyebutkan target jurnal maka dipilih pilihan paling 
rendah



Kualitas Kerjasama Penelitian Kerjasama

• Ada dukungan pendanaan in cash dan atau in kind dari kerjasama
penelitian luar negeri  (-> pendanaan in cash minimal 10jt atau
inkind minimal 20jt)

• Ada dukungan pendanaan in cash dan atau in kind dari kerjasama
penelitian dalam negeri (-> pendanaan in cash minimal 10jt atau
inkind minimal 20jt)

• Kerjasama penelitian luar negeri Tanpa dukungan pendanaan (-> 
pendanaan in cash kurang 10jt atau inkind kurang 20jt)

• Penelitian dalam negeri tanpa dukungan pendanaan



Kesesuaian Jadwal Penelitian

• sesuai dengan tahapan penelitian (kesesuaian metode dan jadwal
minimal 80%)

• cukup sesuai dengan tahapan penelitian (kesesuaian metode dan 
jadwal dibawah 80%)



Kewajaran metode tahapan target capaian
luaran wajib penelitian
• Metode tahapan capaian luaran sangat jelas (semua tahapan ada 

rinciannya)

• Metode tahapan capaian luaran kurang jelas (lebih dari separo 
tahapan ada rinciannya)

• Metode tahapan capaian luaran tidak jelas (lebih dari separo
tahapan tidak ada rincian)



Topik Penelitian berkaitan dengan Nilai Islam

• Sesuai Nilai Islam (tidak bertentangan dengan nilai keislaman dan 
ada ayat atau hadist yang mendukungnya)

• Kurang Sesuai Nilai Islam (Tidak ada ayat atau hadist yang 
mendukung)

• Sangat Tidak Sesuai Nilai Islam (bertentangan dengan nilai 
keislaman)



Kesesuaian Roadmap

• Roadmap jelas dan ada keterkaitan antara milestone dan dengan
usulan penelitian:
• mempunyai track record sebelumnya yang sesuai

• Penelitian yang diusulkan disebutkan/ada di roadmap

• Ada target beberapa tahun kedepan

• Ada Roadmap namun tidak jelas atau tidak ada keterkaitan antara
milestone dan dengan usulan penelitian
• Salah satu atau salah dua dari 3 syarat di atas tidak ada



Dana dan Honorarium

Skema Maksimal Hibah Honor (fix)

Penelitian Unggulan Yang Berorientasi Pada Luaran 50 juta 12 juta

Penelitian Unggulan Yang Berorientasi Hilirisasi 50 juta 12 juta

Penelitian Kerjasama/Kolaboratif 75 juta 15 juta

Penelitian pemula 20 juta 5 juta

Pengandian Unggulan 20 juta 5 juta

Pengabdian Desa Mitra 10 juta 3 juta


