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1. Kegiatan Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada 
Masyarakat FISIPOL UGM Tahun 2021 terdiri dari dua skema, 
yaitu Hibah Penelitian dan Hibah Hilirisasi Output Penelitian. 

2. Hibah Penelitian terdiri dari Hibah Penelitian Kolaboratif dan 
Hibah Penelitian Mahasiswa. 

3. Hibah Penelitian Kolaboratif terdiri dari Hibah Penelitian 
Internasional dan Hibah Penelitian Triple Helix. 

4. Hibah Penelitian Mahasiswa terdiri dari Hibah Penelitian 
Mahasiswa S1, Hibah Penelitian Mahasiswa S2, Hibah Penelitian 
Mahasiswa S3, dan Hibah Penelitian Kelompok Mahasiswa untuk 
persiapan Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM). 

5. Hibah Hilirisasi Output Penelitian terdiri dari Hibah Advokasi 
Kebijakan, dan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). 

6. Hibah Penelitian diberikan kepada civitas akademika FISIPOL 
UGM, antara lain:

a. Staf pengajar departemen (Departemen Ilmu Hubungan 
Internasional; Departemen Ilmu Komunikasi; Departemen 
Manajemen dan Kebijakan Publik; Departemen Politik 
dan Pemerintahan; Departemen Pembangunan Sosial dan 
Kesejateraan; dan Departemen Sosiologi);

b. Peneliti/asisten peneliti pusat kajian fakultas/departemen 
(antara lain: PPKK; YouSure; CfDS; ASC; IGPA; IIS; 
DECODE; PolGov; SOREC; SODEC; dan Reforma); dan

c. Mahasiswa S1, S2, dan S3. 

7. Penelitian yang akan dilakukan mampu menerjemahkan dan 
mengimplementasikan program inovasi akademik berbasis, 
sebagai berikut:

a. Penelitian 1.0 (murni), yaitu penelitian yang bertujuan 

Kebijakan Umum untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat 
membantu perkembangan dunia akademis;

b. Penelitian 2.0 (terapan), yaitu penelitian yang bertujuan 
untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi 
penyelesaian berbagai masalah sosial dan politik dengan 
harapan adanya konektivitas antara dunia akademik dan 
realitas sosial. Di satu sisi, ilmu yang dihasilkan akan 
bermanfaat bagi pemecahan masalah-masalah sosial 
politik dan di sisi lain dapat memperkaya pengembangan 
ilmu sosial politik terapan di masa mendatang; dan

c. Penelitian 3.0 (menghasilkan resources), yaitu penelitian 
yang bertujuan untuk menghasilkan ilmu dan teknologi 
yang bisa menjadi value proposition yang dapat 
dimanfaatkan oleh lembaga mitra/pengguna. 

8. Tujuan Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada 
Masyarakat ini adalah untuk: 

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, publikasi, 
dan pengabdian kepada masyarakat;

b. Mendorong kolaborasi antar staf pengajar departemen, 
staf peneliti dari pusat kajian, dan mahasiswa di FISIPOL 
UGM dengan mitra yang lebih luas; dan

c. Meningkatkan partisipasi civitas akademika FISIPOL 
dalam aktivitas penelitian, publikasi, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

9. Prinsip pelaksanaan hibah ini adalah: 
a. Kompetitif; 
b. Adil; dan
c. Transparan; 

10. Tema dan metode penelitian prioritas:
a. Tema penelitian berbasis isu-isu strategis dalam 

merespon persoalan nasional dan global terkini serta 
berorientasi pada problem solving, mendorong branding 
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FISIPOL UGM dan menjadi rujukan pengambil kebijakan 
maupun akademisi; atau

b. Tema penelitian untuk mengantisipasi persoalan ke 
depan, membekali mahasiswa dengan keahlian dan 
pengetahuan yang dibutuhkan serta berkontribusi pada 
knowledge generating; atau 

c. Tema penelitian yang dapat menjadi basis dalam 
mendapatkan sumber pendanaan penelitian dari pihak 
ketiga; atau

d. Tema penelitian bersifat prediktif yang bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan memetakan tren serta pola yang 
terjadi di masyarakat dalam jangka waktu panjang ke 
depan; atau

e. Penelitian yang memanfaatkan big data analytics dalam 
metode penelitiannya. 

11. Setiap output dalam bentuk publikasi yang ditulis berdasarkan 
Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat 
FISIPOL UGM 2020 wajib untuk: 

a. Menunjukkan ucapan terima kasih (acknowledgment) 
terhadap Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian 
kepada Masyarakat FISIPOL UGM 2021; dan

b. Menunjukkan sitasi karya ilmiah minimal dua orang staf 
pengajar departemen atau staf peneliti pusat kajian di 
FISIPOL UGM. 

12. Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir:

a. Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir harus diunggah 
sebelum tanggal dan jam deadline yang telah ditentukan 
per kategori hibah melalui Portal Hibah FISIPOL UGM 
2021. 

b. Laporan Kemajuan harus diunggah paling lambat hari 
Kamis, tanggal 22 Juli 2020, pukul 15.00 WIB.

c. Laporan Akhir harus diunggah paling lambat hari Senin, 

tanggal 25 Oktober 2021, pukul 15.00 WIB. 
d. Keterlambatan pengumpulan laporan akan dikenakan 

sanksi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam 
Kontrak Kerja. 

13. Peringatan (Reminder)
Sebagai bentuk tanggung jawab, panitia akan mengirimkan 
pengingatan (reminder) sebanyak dua kali via email sebelum 
tanggal deadline pengumpulan Laporan Kemajuan dan Laporan 
Akhir.

14. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan ketentuan 
pelaksanaan Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian 
kepada Masyarakat Tahun 2021, maka Sekretariat Hibah (UP3M 
FISIPOL UGM) akan memberikan pemberitahuan resmi kepada 
Tim Pemenang Hibah dan Tim Pemenang hibah wajib untuk 
menyesuaikan terhadap ketentuan yang baru tersebut.

15. Segala bentuk korespondensi hanya dilayani pada hari Senin – 
Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB.

16. Seluruh bentuk output hibah (draft jurnal, draft buku/monograf, 
policy brief, dan skripsi) akan melalui proses cek plagiasi melalui 
software Turnitin dengan batas toleransi similarity 20%. Apabila 
terdapat indikasi plagiarisme, maka Tim Pemenang Hibah wajib 
mengembalikan seluruh dana hibah yang telah diterima dan/atau 
tidak berhak menerima dana termin terakhir.

17. Sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19, maka 
pelaksanaan penelitian/aktivitas lapangan wajib mengacu pada 
Surat Edaran Dekan Nomor 3003/J.01.SP/AKD-10/V/2020 
tentang Panduan Pelaksanaan penelitian Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada di Masa pandemi 
COVID-19.
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Hibah Penelitian
Kolaboratif Internasional

Deskripsi

Dana dan Jumlah Paket yang Diberikan

Kriteria Penilaian Substansi

Kriteria Pengusul

A.1.a.

Hibah Penelitian Kolaboratif Internasional merupakan hibah berbasis 
output based yang dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan mitra 
peneliti asing untuk pengembangan kajian pada level global.

Rp100.000.000 x 4 paket (*termasuk pajak)

1. Relevansi penelitian bagi pengembangan keilmuan;
2. Relevansi penelitian bagi upaya penyelesaian persoalan sosial 

Tim Pengusul Hibah Penelitian Kolaboratif Internasional wajib memenuhi 
ketentuan sebagai berikut:

1. Komposisi Tim Pengusul minimal 3 (tiga) orang yang terdiri atas 
dosen dari departemen dan/atau peneliti/asisten peneliti pusat 
kajian di Fisipol UGM; 

2. Ketua Tim wajib berstatus dosen Fisipol UGM;
3. Melibatkan mahasiswa (S1/S2/S3) Fisipol UGM minimal 2 orang; 

dan
4. Bekerjasama dengan minimal 1 (satu) mitra Peneliti Asing yang 

berasal dari universitas/lembaga penelitian asing.
Catatan khusus:
Apabila terdapat nama pengusul yang sama pada lebih dari 1 (satu) 
proposal pada kategori hibah yang sama dan/atau beda, maka semua 
proposal tersebut dinyatakan gugur/tidak lolos untuk seleksi administrasi 
dan substansi.

politik; 
3. Kebaruan dan orisinalitas penelitian; 
4. Merefleksikan karakter lintas departemen; dan
5. Merefleksikan kolaborasi dengan mitra luar negeri. 

Laporan Kemajuan

Output

Tim Pemenang Hibah Kolaboratif Internasional wajib:
1. Mengumpulkan ringkasan temuan penelitian sementara (dalam 

format Microsoft Word/.doc/.docx);  
2. Materi presentasi Laporan Kemajuan (dalam format Microsoft Power 

Point/ .PPT) yang ditulis dalam Bahasa Inggris; dan 
3. Mempresentasikan laporan kemajuan tersebut dalam forum yang 

akan difasilitasi oleh fakultas.

Tim Pemenang Hibah Kolaboratif Internasional wajib: 
1. Mengumpulkan output berupa: 

a. Artikel jurnal internasional yang terindeks Scimago Journal Rank 
Q1-Q4 berstatus diterima/accepted (maksimal dikumpulkan ke 
Sekretariat Hibah paling lambat 30 November 2022); 

b. Poster (soft file dan hard file) sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Materi presentasi Laporan Akhir dalam Bahasa Inggris dengan 

format Microsoft Power Point (.ppt/.pptx); 
d. Materi sinopsis sebagai salah satu dokumentasi dari Hibah 

FISIPOL 2021, dengan ketentuan meliputi:
1) Memuat pendahuluan, isi dan penutup; dan
2) Maksimal sebanyak 500 kata dalam format Microsoft Word (.doc/

docx).
2. Mempresentasikan Laporan Akhir melalui berbagai event yang 

diselenggarakan baik oleh fakultas maupun pihak lain dengan 
melampirkan dokumentasi bukti (sertifikat/foto/dll); dan

3. Berpartisipasi dalam pengambilan gambar video diseminasi hasil 
penelitian hibah yang difasilitasi oleh UP3M dan Unit Media Fisipol 
UGM. 
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Hibah Penelitian
Kolaboratif Triple Helix

Deskripsi

Dana dan Jumlah Paket yang Diberikan

Kriteria Pengusul

A.1.b.

Hibah Kolaboratif Triple Helix merupakan hibah berbasis output based 
yang dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan mitra dari instansi 
pemerintah dan mitra dari NGO/swasta guna meningkatkan sinergi antar 
aktor, sehingga menghasilkan kajian yang komprehensif. 

Rp100.000.000 x 4 paket (*termasuk pajak)

Tim Pengusul Hibah Penelitian Kolaboratif Triple Helix wajib memenuhi 
ketentuan sebagai berikut:

1. Komposisi Tim Pengusul minimal 3 (tiga) orang yang terdiri atas 
dosen dari departemen dan/atau peneliti/asisten peneliti pusat 
kajian di Fisipol UGM; 

2. Ketua Tim wajib berstatus dosen Fisipol UGM;
3. Melibatkan mahasiswa (S1/S2/S3) Fisipol UGM minimal 2 orang;
4. Bekerjasama dengan mitra dari instansi pemerintah minimal 

berjumlah 1 (satu) mitra; dan
5. Bekerjasama dengan mitra dari NGO/swasta minimal berjumlah 1 

(satu) mitra.
Catatan khusus:
Apabila terdapat nama pengusul yang sama pada lebih dari 1 (satu) 
proposal pada kategori hibah yang sama dan/atau beda, maka semua 
proposal tersebut dinyatakan gugur/tidak lolos untuk seleksi administrasi 
dan substansi.

Kriteria Penilaian Substansi
1. Relevansi penelitian bagi pengembangan keilmuan;
2. Relevansi penelitian bagi upaya penyelesaian persoalan sosial 

politik;
3. Kebaruan dan orisinalitas penelitian;
4. Merefleksikan karakter lintas departemen; dan
5. Merefleksikan kolaborasi dengan institusi pemerintah dan swasta 

(triple helix).

Laporan Kemajuan

Output

Tim Pemenang Hibah Kolaboratif Triple Helix wajib:
1. Mengumpulkan ringkasan temuan penelitian sementara (dalam 

format Microsoft Word/.doc/.docx);  
2. Materi presentasi Laporan Kemajuan (dalam format Microsoft Power 

Point/ .PPT) yang ditulis dalam Bahasa Inggris; dan 
3. Mempresentasikan laporan kemajuan tersebut dalam forum yang 

akan difasilitasi oleh fakultas.

Tim Pemenang Hibah Kolaboratif Triple Helix wajib: 
1. Mengumpulkan output berupa: 

a. Artikel jurnal internasional yang terindeks Scimago Journal Rank 
Q1-Q4 berstatus diterima/accepted (maksimal dikumpulkan ke 
Sekretariat Hibah paling lambat 30 November 2022); 

b. Poster (soft file dan hard file) sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Materi presentasi Laporan Akhir dalam Bahasa Inggris dengan 

format Microsoft Power Point (.ppt/.pptx); 
d. Materi sinopsis sebagai salah satu dokumentasi dari Hibah 

FISIPOL 2020, dengan ketentuan meliputi:
1) Memuat pendahuluan, isi dan penutup; dan
2) Maksimal sebanyak 500 kata dalam format Microsoft Word (.doc/

docx).
2. Mempresentasikan Laporan Akhir melalui berbagai event yang 

diselenggarakan baik oleh fakultas maupun pihak lain dengan 
melampirkan dokumentasi bukti (sertifikat/foto/dll); dan

3. Berpartisipasi dalam pengambilan gambar video diseminasi hasil 
penelitian hibah yang difasilitasi oleh UP3M dan Unit Media Fisipol 
UGM. 
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1. Proses Seleksi: 
a. Proses seleksi untuk Hibah Penelitian Kolaboratif dilakukan 

melalui mekanisme blind review. 
b. Tim Reviewer terdiri dari Tim Review Administratif dan Tim 

Review Substansi. 
c. Tim Review Administratif berasal dari Sekretariat Hibah dan 

Dewan Pertimbangan Riset FISIPOL UGM. 
d. Tim Review Substansi berasal dari reviewer internal dan eksternal 

FISIPOL UGM.
e. Proposal yang telah diajukan (submitted) akan diseleksi 

secara administratif melalui mekanisme desk review dengan 
memperhatikan prasyarat di tiap kategori hibah, misalnya: 
komposisi tim, kelengkapan Surat Keterangan bagi peneliti/
asisten peneliti pusat kajian, kelengkapan pengisian formulir 
pengajuan, dan proposal yang sesuai dengan sistematika dari 
tim hibah. 

f. Apabila terdapat nama pengusul yang sama pada lebih dari 
1 (satu) proposal, maka semua proposal tersebut dinyatakan 
gugur/tidak lolos untuk seleksi administrasi dan substansi. 

g. Tim desk review akan melakukan pengecekan orisinalitas 
dan cek plagiasi terhadap proposal melalui software Turnitin 
dengan batas toleransi similarity 20%. Apabila terdapat indikasi 
plagarisme, maka proposal dianggap gugur/tidak lolos. Pada 
tahap ini, tim desk review juga akan memberi skor terhadap hasil 
penilaian kelengkapan administratif. 

h. Tahap selanjutnya adalah blind review yang dilakukan oleh dua 
reviewer yang berasal dari dalam FISIPOL dan luar FISIPOL. 

i. Tim yang akan lolos ke tahap berikutnya adalah tim yang 

Ketentuan Hibah 
Penelitian Kolaboratif

memiliki skor minimal 7,5 dari kedua reviewer. 
j. Apabila kedua reviewer atau salah satu reviewer memberikan 

skor di bawah 7,5 dari total penilaian, maka tim tersebut gugur 
atau tidak lolos.

k. Sesuai dengan hasil evaluasi Hibah 2019 bersama Dewan 
Pertimbangan Riset FISIPOL, hibah tahun 2020 dan seterusnya 
akan lebih diutamakan bagi:
1) Pengusul yang belum pernah mendapatkan Hibah 

Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat 
dalam kurun tahun 2016-2019;

2) Pengusul yang pernah mendapatkan Hibah Penelitian, 
Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 
kurun tahun 2016-2019 dan output penelitiannya telah 
terpublikasikan sesuai kontrak kerja; dan

l. Sehubungan dengan poin k, maka bagi pengusul yang pernah 
mendapatkan Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian 
kepada Masyarakat dalam kurun tahun 2016-2019, tapi output 
penelitiannya belum terpublikasikan sesuai kontrak kerja, maka 
akan diberlakukan pengurangan skor sebesar 25% dari total 
skor hasil akhir review administratif dan substansi. 

m. Sesuai dengan Surat Edaran Wakil Dekan Bidang Kerjasama, 
Alumni, dan Penelitian Fisipol UGM tanggal 24 Januari 2020 
Nomor 743/J01.SP/ADM-5/I/2020, bahwa bagi penerima 
Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Tahun 2020 kategori Hibah Penelitian Kolaboratif tidak 
diperbolehkan untuk mengikuti Hibah Penelitian Kolaboratif 
pada tahun 2021 dan seterusnya hingga output sesuai Kontrak 
Kerja telah berstatus sekurang-kurangnya diterima (accepted) 
oleh penerbit jurnal internasional terindeks berdasarkan 
Scimago Journal Rank (Q1-Q4).

n. Tim yang lolos akan dibuat peringkat berdasarkan total skor 
akhir hasil desk review dan blind review.  Peringkat ini akan 
menjadi rekomendasi bagi Dewan Pertimbangan Riset FISIPOL 
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UGM dalam menetapkan keputusan pemenang Hibah Penelitian, 
Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

o. Apabila jumlah penerima hibah dalam satu kategori lebih sedikit 
dari jumlah kuota yang disediakan karena skor minimal tidak 
terpenuhi, maka tidak akan dilakukan pembukaan seleksi kembali. 

Gambar 1. Alur Seleksi Hibah Penelitian Kolaboratif

2. Tata Kelola
a. Submit Proposal

1) Setiap Tim Pengusul yang diwakili oleh Ketua Tim Pengusul 
wajib membuat akun pada Portal Hibah dengan menggunakan 
email UGM. Pembuatan akun ini membutuhkan proses 
verifikasi dari server, sehingga pembuatan akun hanya dapat 
dilakukan pada tanggal 4 Januari-26 Februari 2021;

2) Proposal wajib di-submit melalui Portal Hibah Penelitian 
FISIPOL UGM Tahun 2021 (hibahriset.fisipol.ugm.ac.id) 
paling lambat hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, pukul 
24.00 WIB;

3) Setiap pengusul wajib memastikan bahwa proposal yang 
diunggah harus berstatus submit dengan menekan tombol 
‘SUBMIT’. Semua proposal yang belum berstatus ‘submit’ 
dan/atau dikirimkan melewati batas waktu tersebut 
dinyatakan gugur. Portal Hibah akan tertutup aksesnya 

secara otomatis sesuai deadline tersebut;
4) Sekretariat Hibah tidak menerima pengajuan proposal di 

luar portal yang disediakan, misalnya melalui email dan/atau 
penyerahan dokumen secara langsung; dan 

5) Pengusul diharapkan untuk memperhatikan secara seksama 
administrasi yang harus di-submit bersamaan dengan formulir 
pengajuan dan proposal. Kelengkapan prasyarat menjadi 
dasar penilaian administratif. 

Tabel 1 Prasyarat Administrasi Hibah Penelitian Kolaboratif

No Kategori Formulir 
Pengajuan Proposal CV

Surat 
Kesediaan 

Mitra

Surat Keterangan 
Peneliti RAB

1 Internasional √ √ √ √ √* √

2 Triple Helix √ √ √ √ √* √

*=jika diperlukan

b. Tim Pengusul tidak diperkenankan untuk mengajukan proposal 
yang sama di dua atau lebih kategori yang berbeda. 

c. Keanggotaan Tim Pengusul:
1) Keanggotaan Tim Pengusul terdiri atas Ketua Tim Pengusul 

dan Anggota Tim Pengusul yang sesuai dengan komposisi 
minimal masing-masing kategori hibah yang dituju;

2) Ketentuan sebagai Ketua Tim Pengusul, antara lain: 
a) Ketua Tim Pengusul merupakan staf pengajar/dosen 

departemen di FISIPOL UGM; 
b) Setiap staf pengajar/dosen departemen hanya boleh 

menjadi Ketua Tim Pengusul di satu proposal dan tidak 
diperbolehkan menjadi Anggota Tim Pengusul di proposal 
lain; 

c) Apabila nama Ketua Tim Pengusul juga terdapat di 
proposal lain yang diusulkan dalam hibah penelitian 
(sebagai ketua maupun anggota), maka semua proposal 
tersebut dianggap gugur; dan
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d) Apabila Tim Pengusul dinyatakan sebagai Tim Pemenang 
Hibah, maka tim tersebut tidak diperbolehkan untuk 
mengganti Ketua Tim Pengusul;

3) Ketentuan Anggota Tim Pengusul, antara lain:
a) Anggota Tim Pengusul merupakan staf pengajar/dosen 

departemen atau peneliti/asisten peneliti pusat kajian 
fakultas/departemen; 

b) Setiap staf pengajar/dosen departemen atau peneliti/
asisten peneliti pusat kajian fakultas/departemen tidak 
diperbolehkan menjadi Anggota Tim Pengusul di lebih 
dari satu proposal; 

c) Apabila nama Anggota Tim Pengusul juga terdapat di 
proposal lain yang diusulkan dalam hibah penelitian 
(sebagai ketua maupun anggota), maka semua proposal 
tersebut dianggap gugur; dan

d) Bagi peneliti/asisten peneliti dari pusat kajian fakultas/
departemen wajib melampirkan SK pengangkatan atau 
surat keterangan yang minimal ditandatangani oleh 
Kepala Pusat Kajian fakultas/departemen tersebut; 

4) Ketentuan Mitra:
a) Mitra merupakan representasi dari instansi sesuai 

kebutuhan pada tiap kategori hibah (contoh: staf NGO, 
staf instansi pemerintah, peneliti/pengajar dari lembaga 
penelitian/universitas asing); 

b) Mitra wajib menyertakan Surat Kesediaan yang ditujukan 
kepada Ketua dan/atau Anggota Tim Pengusul dimana 
di dalamnya menyatakan bahwa yang bersangkutan 
akan berkolaborasi dan/atau bekerja sama dalam 
pelaksanaan kegiatan sesuai kategori hibah apabila Tim 
Pengusul menjadi Pemenang Hibah. Selain itu, Mitra juga 
menyebutkan bentuk kontribusinya dalam penelitian;  

c) Satu nama Mitra tidak diperbolehkan menjadi Mitra di 
lebih dari satu proposal pengajuan;  

d) Apabila nama Mitra juga terdapat di proposal lain yang 
diusulkan dalam hibah penelitian, maka semua proposal 
tersebut dianggap gugur.

d. Keanggotaan Tim Hibah Penelitian Kolaboratif:
1) Tim Hibah Penelitian Kolaboratif adalah tim yang dinyatakan 

sebagai pemenang pada salah satu kategori dalam Hibah 
Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Tahun 2021; 

2) Keanggotaan Tim Hibah Penelitian Kolaboratif terdiri atas 
Ketua Tim dan Anggota Tim yang nama-namanya tercantum 
dalam Kontrak Kerja;

3) Ketentuan sebagai Ketua Tim, antara lain: 
a) Nama Ketua Tim harus sesuai dengan Nama Ketua 

Tim Pengusul; dan
b) Ketua Tim tidak boleh menjadi Ketua dan/atau 

Anggota Tim di Tim Hibah lainnya, baik pada kategori 
yang sama maupun yang berbeda.

4) Ketentuan sebagai Anggota Tim, antara lain: 
a) Nama-nama Anggota Tim adalah nama-nama yang 

sesuai dengan Kontrak Kerja;
b) Anggota Tim Hibah tidak boleh menjadi ketua dan/

atau anggota tim di Tim Hibah lainnya, baik pada 
kategori yang sama maupun yang berbeda; dan

c) Bagi anggota tim yang statusnya bukan tenaga 
pengajar, maka ketentuan administrasi keuangan 
disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) 
Universitas yang berlaku.

5) Apabila Tim Hibah membutuhkan tenaga pendukung 
dalam pelaksanaan hibah yang namanya tidak tercantum 
dalam Kontrak Kerja (bukan menjadi Anggota Tim), maka 
ketentuannya sebagai berikut:
a) Tenaga pendukung tersebut berstatus sebagai 

asisten peneliti, dengan rincian sebagai berikut: a) 
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surveyor; b) enumerator; c) laboran; dan/atau e) staf 
administrasi; dan

b) Tenaga pendukung berhak atas honorarium dan 
uang harian lapangan sesuai ketentuan yang berlaku 
dalam Standar Biaya Umum (SBU) Universitas. 

6) Ketua Tim dan Anggota Tim yang tertera dalam Kontrak 
Kerja memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
a) Nama-nama Ketua Tim dan Anggota Tim yang 

tertera dalam Kontrak Kerja tidak dapat dialihkan 
atau digantikan dan wajib menyelesaikan tanggung-
jawab pekerjaan, kecuali karena alasan force majeure 
(misal: meninggal dunia dan sakit parah);

b) Kontrak Kerja tidak mengatur status peneliti dan/
atau asisten peneliti dalam tim, melainkan hanya 
mengatur status Ketua Tim dan Anggota Tim yang 
berimplikasi pada honorarium dan hilirisasi hasil 
kegiatan;

c) Honorarium Peneliti hanya diberikan kepada nama-
nama Ketua dan Anggota Tim yang tertera dalam 
Kontrak Kerja; 

d) Nama-nama tenaga pendukung yang di luar Kontrak 
Kerja wajib menyertakan surat tugas (yang dibuat 
oleh UP3M) untuk keperluan honorarium; dan 

e) Nama-nama Ketua Tim dan Anggota Tim yang 
tertera dalam Kontrak Kerja memiliki hak cipta atas 
hasil pekerjaan dan hilirisasi ke depannya nanti. 

7) Tim Hibah tidak diperbolehkan untuk menambah 
Anggota Tim selama pelaksanaan kegiatan. Penambahan 
Anggota Tim hanya dapat dilakukan sebelum 
penandatanganan Kontrak Kerja. 

e. Tim Pemenang Hibah Penelitian Kolaboratif berpartisipasi 
dalam pengambilan gambar video diseminasi hibah penelitian 

yang akan difasilitasi oleh UP3M dan Unit Media Fisipol UGM. 
Video berdurasi maksimal 5 menit. 

3. Keuangan
a. Hibah Penelitian Kolaboratif berbasis keluaran (output based), 

bersifat multiyears (tahun 2021 dan 2022), dan tidak membatasi 
proporsi pembagian komponen anggaran. 

b. Dalam penelitian berbasis keluaran (output based), Tim Pemenang 
Hibah tidak diwajibkan untuk membuat dan mengumpulkan 
laporan keuangan.

c. Tim Pemenang Hibah Penelitian Kolaboratif bertanggung jawab 
penuh terhadap penggunaan dana penelitian yang diterima, 
sehingga apabila di kemudian hari dilakukan Audit Laporan 
Keuangan oleh oleh Kantor Audit Internal (KAI) Universitas 
Gadjah Mada, audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, maka hal 
tersebut menjadi tanggung jawab penuh Tim Pemenang Hibah. 
Oleh karenanya, diharapkan Tim Pemenang Hibah memiliki 
catatan transaksi keuangan dan arsip bukti pengeluaran (nota) 
dan bukti pendukung lainnya sesuai dengan peraturan yang 
berlaku di universitas. 

d. Setelah pengumuman pemenang hibah dikeluarkan, Sekretariat 
Hibah akan mengundang para Tim Pemenang Hibah pada sesi 
koordinasi teknis keuangan.

e. Sebelum proses penandatanganan Kontrak Kerja, setiap 
Tim Pemenang Hibah wajib untuk mengumpulkan Rencana 
Anggaran Belanja (RAB) kepada Sekretariat Hibah sesuai format 
dan telah diverifikasi oleh pihak keuangan fakultas.

f. Dana hibah penelitian kolaboratif diberikan melalui 2 (dua) 
termin, yaitu:

1) Termin 1 (satu) sebesar 70% dari total anggaran 
(Rp70.000.000,-) diberikan setelah selesai proses 
penandatanganan Kontrak Kerja; dan

2) Termin 2 (dua) sebesar 30% dari total anggaran 
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(Rp30.000.000,-) diberikan setelah mengumpulkan 
bukti output berupa publikasi jurnal internasional sesuai 
Kontrak Kerja telah berstatus sekurang-kurangnya 
diterima (accepted) oleh penerbit jurnal internasional 
terindeks berdasarkan Scimago Journal Rank (Q1-Q4). 

g. Paling lambat tenggat pengumpulan output di atas adalah 
tanggal 30 November 2022 dengan mempertimbangkan masa 
waktu tutup anggaran. Apabila pengumpulan output melebihi 
tanggal yang ditentukan, maka sisa anggaran sebesar 30% 
dinyatakan hangus dan tidak dapat dicairkan. 

h. Dana hibah penelitian kolaboratif diberikan oleh pihak keuangan 
fakultas kepada Ketua Tim Hibah melalui Wallet pada Simaster 
UGM.

i. Ketua Tim Hibah diperbolehkan untuk mendelegasikan 
wewenang penggunaan Wallet tersebut kepada Anggota Tim 
Hibah selama yang bersangkutan terdaftar dalam HRIS UGM.

j. Apabila Ketua Tim Hibah mendelegasikan kewenangan 
penggunaan Wallet, maka Ketua Tim Hibah tidak dapat 
mengoperasikannya melalui aplikasi Simaster miliknya. 

k. Pembelanjaan dana penelitian berbasis output dikategorikan 
menjadi 2 (dua) komponen, yaitu pembelanjaan barang/jasa dan 
pembelanjaan honorarium.

l. Pembelanjaan barang/jasa:
1) Transaksi dapat dilakukan melalui aplikasi simaster dengan 

mengklik aplikasi Wallet;
2) Transaksi antar bank dikenakan biaya administrasi sebesar 

Rp6.500,- yang terdebet otomatis dari Wallet; 
3) Pengeluaran melalui aplikasi secara otomatis sudah 

terdefinisi berdasarkan jenis belanja, sehingga lebih 
mudah di belakang hari jika membutuhkan rincian catatan 
pengeluaran; dan

4) Apabila melakukan tarik tunai seluruh dana penelitian, maka 
peneliti (Tim Pemenang Hibah) dimohon untuk menyimpan 
bukti transaksi selama 5 tahun masa pemeriksaan pajak. 

m. Pembelanjaan honorarium:
1) Belanja honorarium ditujukan untuk honorarium pelaksana 

penelitian, yaitu: surveyor, enumerator, laboran/teknisi, 
dan staf administrasi serta narasumber yang terlibat dalam 
kegiatan penelitian; 

2) Belanja honorarium kepada pelaksana peneliti dan/atau 
narasumber dengan status sebagai Non Pegawai UGM 
dilakukan oleh peneliti melalui transfer dari aplikasi Wallet 
ke rekening penerima honor dan/atau dapat dibayarkan 
secara tunai, dimana perhitungan dan tanggung jawab 
pajak terkait perpajakan diserahkan kepada peneliti (Tim 
Pemenang Hibah); 

3) Belanja honorarium kepada pelaksana peneliti dan/
atau narasumber dengan status sebagai Pegawai UGM 
mengikuti prosedur sebagai berikut:

a) Peneliti mengajukan permohonan pembayaran 
honorarium ke Sekretariat Hibah melalui surel: 
hibahriset.fisipol@ugm.ac.id dengan subyek surel 
Honor_Hibah_2021_NamaKetuaTim dengan 
melampirkan Daftar Usulan Transfer Penerimaan 
Honorarium mengikuti format sesuai lampiran.

b) Pembayaran honorarium bagi pelaksana peneliti 
dan/atau narasumber dengan status pegawai UGM 
dilakukan melalui SIMKEU oleh pihak Keuangan 
Fakultas berdasarkan Daftar Usulan Transfer 
Penerimaan Honorarium dan sudah terverifikasi.



2928

 

KEBUTUHAN ADMINISTRATIF  

UNTUK PENGAJUAN HIBAH PENELITIAN KOLABORATIF 
 

Setiap Tim Pengusul Hibah wajib untuk mengunggah (upload) dokumen berikut: 

1. FORMULIR PENGAJUAN HIBAH PENELITIAN KOLABORATIF TAHUN 2021 
• Pengusul wajib mengisi formulir dengan lengkap dan disertai tanda tangan asli. 

 

2. PROPOSAL HIBAH PENELITIAN KOLABORATIF TAHUN 2021 
• Untuk kategori Hibah Kolaboratif Internasional, proposal ditulis dalam Bahasa Inggris; 
• Pengusul wajib mengikuti format yang sudah disediakan oleh panitia;  
• Pengusul tidak diperbolehkan untuk menambahkan desain dalam proposal; dan  
• Proposal dikirimkan dalam fomat Microsoft Document (.doc atau .docx) dengan 

sistematika sesuai tercantum. 
 

3. CURRICULUM VITAE (CV) UNTUK DOSEN/STAF PENGAJAR/PENELITI/ 
ASISTEN PENELITI 
• Pengusul wajib mengisi CV sesuai format yang telah ditentukan. 

 

4. PANDUAN SURAT KESEDIAAN MITRA 
• Surat Kesediaan Mitra wajib mengikuti ketentuan yang ada. 

 

5. SURAT KETERANGAN PENELITI/ASISTEN PENELITI 
• Surat ini diperuntukkan bagi pengusul yang berasal dari pusat kajian/studi;  
• Jika ada pengusul yang berstatus sebagai dosen FISIPOL, tapi menggunakan identitas 

sebagai peneliti di pusat kajian/pusat studi, maka wajib menyertakan surat ini; dan  
• Format penulisan surat wajib mengikuti format yang telah ditentukan. 

 
Untuk download file pendukung dalam bentuk document (.doc/docx), silakan ke: 

hibahriset.fisipol.ugm.ac.id 
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UNIVERSITAS GADJAH MADA 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

FORMULIR PENGAJUAN 
HIBAH PENELITIAN KOLABORATIF TAHUN 2021 

Nama-nama yang bertandatangan di bawah ini: 
1 Nama Lengkap :  
 Nomor KTP :  
 Tempat & Tanggal Lahir :  
 NIP/ NIU :  
 Asal Instansi :  
 (Departemen/ Pusat 

Kajian/ Pusat Studi) 
  

 Jabatan : Tenaga Pengajar (Dosen)/ Peneliti/ Asisten Peneliti* 
 Nomor HP (WA) :  
 Email UGM :  
 Alamat Rumah :  
    
    
 Selanjutnya sebagai KETUA TIM PENGUSUL. 

 
2 Nama Lengkap :  
 Nomor KTP :  
 Tempat & Tanggal Lahir :  
 NIP/ NIU :  
 Asal Instansi :  
 (Departemen/ Pusat 

Kajian/ Pusat Studi) 
  

 Jabatan : Tenaga Pengajar (Dosen)/ Peneliti/ Asisten Peneliti* 
 Nomor HP (WA) :  
 Email UGM :  
 Alamat Rumah :  
    
    
 Selanjutnya sebagai ANGGOTA TIM PENGUSUL. 

 
3 Nama Lengkap :  
 Nomor KTP :  
 Tempat & Tanggal Lahir :  
 NIP/ NIU :  
 Asal Instansi :  
 (Departemen/ Pusat 

Kajian/ Pusat Studi) 
  

 Jabatan : Tenaga Pengajar (Dosen)/ Peneliti/ Asisten Peneliti* 
 Nomor HP (WA) :  
 Email UGM :  

 

 Alamat Rumah :  
    
    
 Selanjutnya sebagai ANGGOTA TIM PENGUSUL. 

 
Bermaksud untuk mengusulkan Hibah Kolaboratif Internasional/ Hibah Kolaboratif Triple Helix 
(*) yang berjudul: 

“judul penelitian“ 
 
Sebagai bahan pertimbangan, apabila proposal kami memenangkan hibah ini, maka: 

1. Kami bersedia melaksanakan tugas sebagai Ketua/ Anggota Tim secara aktif; dan 
2. Kami bersedia untuk menerima konsekuensi dan tanggung jawab sesuai dengan yang 

tercantum dalam kontrak. 
 

Dibuat di  : 
Pada tanggal : 

 
Yang Membuat Pernyataan, 

   
 Anggota Tim:  
 
 
 
 

  

(                                                 )  (                                                  ) 
 Ketua Tim:  
  

 
 
 
 

 

 (                                                  )  
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PROPOSAL 
HIBAH PENELITIAN KOLABORATIF TAHUN 2021 

I. JUDUL 
Tuliskan judul dari proposal penelitian Anda pada bagian ini.  
 
 

II. NAMA-NAMA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENGUSUL 
No Nama Asal Departemen/ Pusat 

Kajian/ Pusat Studi Posisi dalam Tim 

1.   Ketua Tim 
2.   Anggota Tim 
3.   Anggota Tim 
    

III. RINGKASAN (maksimal 250 kata) 
Kemukakan masalah atau kesenjangan yang akan diatasi, tujuan jangka panjang, target khusus 
yang ingin dicapai dan metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan 
harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.  
 
 

IV. LATAR BELAKANG (maksimal 500 kata) 
Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan, dan urgensi penelitian. Pada 
bagian ini juga dijelaskan temuan apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu 
pengetahuan.  
 
 

V. RUMUSAN MASALAH (maksimal 100 kata) 
Uraikan pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini. 
 
 

VI. TUJUAN DAN MANFAAT (maksimal 150 kata) 
Uraikan kontribusi manuskrip/ artikel bagi pengembangan literatur akademik dalam topik terkait 
dan tujuan penelitian ini. 

 
 

 
VII. TINJAUAN PUSTAKA (maksimal 500 kata) 

Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti dengan menggunakan pustaka yang relevan 
dan terkini yang mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jika ada, tuliskan studi 
pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai.  
 
 

VIII. KERANGKA TEORI (maksimal 500 kata) 
Paparkan teori-teori yang digunakan dan bagaimana menggunakan teori-teori tersebut dalam 
penelitian ini.  

 
 

 

IX. METODE PENELITIAN (maksimal 300 kata) 
Lengkapi dengan alur penelitian yang menggambarkan hal yang akan dikerjakan selama periode 
penelitian, termasuk di dalamnya penjelasan tentang pendekatan dan metode yang akan 
digunakan dalam penelitian.  
 
 

X. MITRA DAN BENTUK KERJA SAMA (maksimal 150 kata) 
Jelaskan bentuk kerjasama dengan mitra secara rinci dan jelas, khususnya terkait kontribusi dari 
para pihak dalam penelitian ini. 
 
 

XI. AKTIVITAS 
No Aktivitas Waktu Pelaksanaan 

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober 
1         
2         
…         

dst         

XII. RENCANA OUTPUT 
(mengisi sesuai kolom yang disediakan) 

 Jurnal 
 Nama Jurnal Sasaran :  
 Website/ Tautan Link :  
 Indeks Scimago/ Sinta* : Q1 / Q2 / Q3 / Q4 / S1 / S2 

XIII. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 
~TERLAMPIR~ 

 
CATATAN:  
• RAB diunggah dalam portal hibah dengan format Ms. Excel (.xls/ .xlsx). 
• Tuliskan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Keseluruhan, RAB Termin 1, dan RAB Termin 2. 

 
XIV. DAFTAR PUSTAKA  

Teknik penulisan daftar pustaka merujuk pada teknik penulisan APA style.  
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CURRICULUM VITAE (CV) 
 

Nama Lengkap  
Email UGM  
Email Aktif Lainnya (selain email UGM)  
Copy Link URL Google Scholar  
Copy Link URL SINTA  
Copy Link URL SCOPUS ID  
Copy Link URL PRISMA  

Riwayat Penelitian Tahun 2019-2020: 
No Tahun Judul Metode Instansi/ Lembaga 
1     
2     
…     

dst     

Riwayat Publikasi Tahun 2019-2020: 

No Tahun Judul 
Jenis 

(Jurnal/Buku/Prosiding/ 
dll) 

Penerbit 

1     
2     
…     

dst     

Riwayat Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019-2020: 
No Tahun Judul Lokasi Penerima Manfaat 
1     
2     
…     

dst     
 
 

 

 

 

PANDUAN SURAT KESEDIAAN MITRA 
 
Surat Kesediaan Mitra wajib memuat: 

1. Kop surat/letterhead resmi dari instansi yang menjadi mitra; 
2. Nama Ketua/Anggota Tim Pengusul sebagai subjek tujuan surat; 
3. Identitas dan jabatan Mitra;  
4. Pernyataan tentang kesediaan dan penjelasan tentang bentuk kolaborasi; dan 
5. Tanda tangan/signature dari Mitra. 

 
Catatan: Apabila Surat Kesediaan Mitra tidak memenuhi ketentuan di atas, maka surat tersebut 
dianggap tidak sah.  
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SURAT KETERANGAN 
PENELITI/ASISTEN PENELITI PUSAT KAJIAN 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama Lengkap : 
2. NIP/NIU   : 
3. Jabatan   :  

menyatakan bahwa, 
1. Nama Lengkap : 
2. Pendidikan terakhir  : 
3. No. HP (WA)   : 
4. Email UGM/ Lainnya  : 

merupakan staf peneliti/ asisten peneliti* di Pusat Kajian/Pusat Studi* __(nama pusat kajian/ 
studi)________________ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
(*) Coret salah satu 
Tanda tangan kepala disertai cap dan kop resmi Lembaga. 
 

 

 

 

 

 Dibuat di  : 
 Pada tanggal : 
 
Yang menyatakan,  
Kepala ___________ 
 
 
 
 

(Nama Terang) 
NIP/NIU 

 

RAB 
HIBAH PENELITIAN KOLABORATIF TAHUN 2021 

Kategori Hibah :  
Judul :  
Nama Ketua Tim :  
CP HP Ketua Tim :  
Email :  

(*Catatan: RAB dikumpul dalam file Ms.Excel (.xls/ .xlsx) yang berisi 3 sheets, yaitu: Sheet 1 untuk RAB Keseluruhan; Sheet 2 
untuk RAB Termin 1; dan Sheet 3 untuk RAB Termin 2) 
 

No Uraian 
Rincian 

Harga Satuan Total Volume Satuan 
A Biaya Personil (51)     
 Honorarium Tim Hibah     
 Ketua Tim     
 Anggota Tim     

 
Asisten Peneliti (meliputi: surveyor, 
enumerator, laboran, dan staf 
administrator) 

    

 Honorarium Lain     
 Narasumber     

 
Penunjang workshop (meliputi: notulen, 
moderator, ketua panitia, pembawa acara, 
fasilitator) 

    

 Transkript/ translate     
 Mitra lokal     
 Desainer/ layouter     
 JUMLAH A Rp 
      
B Biaya Perjalanan (54)     
 Perjalanan Dinas Dalam Negeri     
 Tiket (Pesawat/ Kereta/ Bus/ dll)     
 Akomodasi (Penginapan)     
 Uang Harian     
 Uang Transportasi     
 Perjalanan Dinas Luar Negeri     
 Tiket (Pesawat/ Kereta/ Bus/ dll)     
 Akomodasi (Penginapan)     
 Uang Harian     
 Uang Transportasi     
 Pendukung Perjalanan Lainnya     
 Paket Meeting     
 JUMLAH B Rp 
      
C Barang dan Jasa, Habis Pakai Lainnya (52)     
 Konsumsi     
 Pembelian ATK     
 Pembelian Merchandise     
 Cetak     
 Fotocopy     
 Sewa Kendaraan     
 JUMLAH C Rp 
      
D Modal     
 Pembelian Buku     
 …     
 ….      
 TOTAL D Rp 
      
 TOTAL RAB (A + B + C + D) Rp 
      

 
Ketua Tim Hibah 

 
 
 

(____ Nama____)
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KETENTUAN LAPORAN KEMAJUAN 
HIBAH PENELITIAN KOLABORATIF TAHUN 2021 

Setiap Tim Pemenang Hibah wajib mengumpulkan laporan kemajuan yang disusun dalam 
berupa:  

1. Ringkasan temuan penelitian sementara (dalam format Microsoft Word/.doc/.docx); dan 
2. Materi presentasi (Microsoft Power Point/.ppt/.pptx). 

 
Adapun komponen yang harus ada dalam laporan kemajuan antara lain: 
1. Halaman Depan 

a. Halaman depan berisi judul penelitian dan nama-nama peneliti yang terlibat atau 
berkontribusi;  

b. Pada bagian paling bawah ditulis ‘HIBAH PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FISIPOL UGM TAHUN 2021’; 

c. Tim Pemenang Hibah tidak diperbolehkan menambahkan logo instansi (pusat 
kajian/pusat studi/departemen/Lembaga/dll) pada halaman ini dengan asumsi bahwa 
penelitian yang dilakukan telah didanai oleh HIBAH FISIPOL UGM Tahun 2021; dan  

d. Apabila Tim Pemenang Hibah bermaksud untuk mengucapkan terima kasih kepada 
pihak lain yang terlibat, maka hal tersebut dapat dicantumkan pada halaman terakhir 
dalam file presentasi ini.  

2. Latar Belakang 
Bagian ini berisi uraian latar belakang dan permasalahan yang diteliti, tujuan, dan urgensi 
penelitian. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan tentang target temuan di awal desain 
penelitian dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. 

3. Rumusan Masalah 
Bagian ini memaparkan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh peneliti melalui 
penelitian ini.  

4. Tujuan dan Manfaat 
Bagian ini menjelaskan tujuan dan manfaat dari adanya penelitian ini.  

5. Kajian Pustaka (Literature Review) 
Bagian ini memaparkan tentang studi-studi terdahulu yang relevan dalam penelitian ini. 
Selain itu, peneliti menjelaskan standing position dan/atau kebaruan dari penelitian ini 
dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.  

6. Kerangka Teori 
Bagian ini menjelaskan apa saja teori-teori yang digunakan dan bagaimana menggunakan 
teori-teori tersebut dalam penelitian ini. 

7. Metode Penelitian 
Bagian ini berisi tentang pendekatan, metode, dan alur penelitian baik yang telah dilakukan 
oleh tim peneliti, maupun yang akan dilakukan kemudian.  

8. Temuan Sementara 
Bagian ini memaparkan tentang temuan-temuan sementara penelitian. 

9. Daftar Pustaka 
Bagian ini berisi bibliography yang citation-nya digunakan dalam materi presentasi ini.  
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KETENTUAN PEMBUATAN POSTER 
HIBAH PENELITIAN KOLABORATIF TAHUN 2021 

 

Semua Tim Pemenang Hibah wajib untuk mengumpulkan poster dengan ketentuan: 
1. Ukuran poster ialah A2 (42 cm x 59,4 cm); 
2. Jenis kertas poster menggunakan kertas jenis Ivory 230; 
3. Ukuran dan jenis huruf menyesuaikan sepanjang poster dapat terbaca dalam jarak 

sekitar 1-2 meter;  
4. Judul penelitian/kegiatan ditulis dengan huruf dalam ukuran besar, sedangkan untuk isi 

poster menggunakan huruf dengan ukuran yang lebih kecil;  
5. Desain/layout poster harus memperhatikan beberapa prinsip, antara lain: 

a. Simetris; 
b. Kesatuan elemen tulisan dan gambar; dan 
c. Mudah untuk dibaca dan dipahami. 

6. Poster wajib berisikan, antara lain: 
a. Judul Penelitian; 
b. Nama Ketua dan Anggota Tim; 
c. Latar Belakang; 
d. Rumusan Masalah; 
e. Kajian Pustaka; 
f. Kerangka Teori; 
g. Metode Penelitian; 
h. Temuan; 
i. Pembahasan/Diskusi; 
j. Kesimpulan; 
k. Daftar Pustaka (Bibliography yang dicantumkan hanya untuk citation yang muncul 

dalam poster); 
l. Narahubung (contact) Tim peneliti berupa email UGM dan/atau email alternative 

lainnya yang aktif; dan 
m. Tulisan ‘HIBAH PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT FISIPOL UGM TAHUN 2021’ pada pojok kanan bawah. 
7. Poster wajib berorientasi portrait (tegak). 

 

 

Contoh layout poster: 

 

 

 

 

42 cm 

59,4 cm 
cm 

HIBAH PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN PENGABDIAN 
KEPADA MASYARAKAT FISIPOL UGM TAHUN 2021 
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KETENTUAN LAPORAN AKHIR 
HIBAH PENELITIAN KOLABORATIF TAHUN 2021 

 

Setiap Tim Pemenang Hibah Kolaboratif wajib mengumpulkan materi presentasi (Microsoft 
Power Point/ .PPT/.PPTX) yang berisi: 

1. Halaman Depan 
a. Halaman depan berisi judul penelitian dan nama-nama peneliti yang terlibat atau 

berkontribusi;  
b. Pada bagian paling bawah ditulis ‘HIBAH PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FISIPOL UGM TAHUN 2021’; 
c. Tim Pemenang Hibah tidak diperbolehkan menambahkan logo instansi (pusat 

kajian/pusat studi/departemen/Lembaga/dll) pada halaman ini dengan asumsi 
bahwa penelitian yang dilakukan didanai oleh HIBAH FISIPOL 2021; dan  

d. Apabila Tim Pemenang Hibah bermaksud untuk mengucapkan terima kasih kepada 
pihak lain yang terlibat, maka hal tersebut dapat dicantumkan pada halaman 
terakhir dalam file presentasi ini.  

2. Pendahuluan 
Bagian ini berisi beberapa hal dan dijelaskan secara singkat sewaktu melakukan 
presentasi, antara lain: 
a. Latar Belakang 
b. Rumusan Masalah 
c. Tujuan dan Manfaat 
d. Kajian Pustaka (Literatur Review) 
e. Kerangka Teori 
f. Metode Penelitian 

3. Temuan (Findings) 
Bagian ini memaparkan tentang temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian yang 
telah dilakukan.  

4. Diskusi 
Bagian ini mendiskusikan hasil temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian yang 
telah dilakukan.  

5. Penutup 
Bagian memuat kesimpulan, limitasi studi, dan rekomendasi bagi para pihak serta bagi 
studi lebih lanjut terkait topik serupa.  

6. Daftar Pustaka 
Bagian ini berisi bibliography yang citation-nya digunakan dalam materi presentasi ini. 

 

 

KETENTUAN PENYUSUNAN SINOPSIS 
HIBAH PENELITIAN KOLABORATIF TAHUN 2021 

 
Setiap Tim Pemenang Hibah Kolaboratif wajib mengumpulkan materi sinopsis (Microsoft 

Word/ .doc/ .docx) dengan ketentuan: 
1. Memuat pendahuluan, isi dan penutup; 
2. Maksimal sebanyak 500 kata; 
3. Tidak diperbolehkan untuk mencantumkan gambar/bagan/tabel dan lain sebagainya.  
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KETENTUAN PENULISAN 
UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT) 

 

Semua draft/naskah publikasi yang dihasilkan dari Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian 
kepada Masyarakat FISIPOL UGM Tahun 2021 wajib menuliskan ucapan terima kasih dengan 
salah satu contoh formatnya ialah sebagai berikut: 
 
“Artikel jurnal ini ditulis oleh (nama penulis dan departemen) berdasarkan hasil penelitian (judul 
penelitian) yang dibiayai oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM melalui Program Hibah 
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat 2021. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
penulis.” 
 

atau 
 
“(Name of writer) of the (name of department), Faculty of Social and Political Sciences, 
Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM), prepared this journal article based on the report (title 
of the research). This work has been funded by FISIPOL UGM under the programme of 
Research, and Community Service Grants 2021. The opinions expresses here in are those of 
the authors and do not necessarily reflect the views of funding agency.” 
 

 

 

KETENTUAN ADMINISTRATIF UMUM 

 

1. Tim Pemenang Hibah yang akan mengajukan surat permohonan untuk 
undangan/audiensi/pengambilan data/surat tugas/SPPD wajib untuk mengajukan surat 
permohonan tersebut kepada Sekretariat Hibah (UP3M) dengan melampirkan data lengkap 
dan disertai tanda tangan asli Ketua Tim. 

2. Surat permohonan dikirimkan dalam format Portable Document Format (.pdf) dan data 
permohonan dikirimkan dalam format Microsoft Document (.doc atau .docx) hanya melalui 
email: hibahriset.fisipol@ugm.ac.id. 

3. Tim Pemenang Hibah wajib mengikuti format yang sudah disediakan oleh Sekretariat Hibah. 
Lampiran format surat sebagai berikut; 

a. Pengajuan Surat Tugas  
b. Pengajuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 

Penerima Hibah wajib mengisi formulir SPPD dan mencetak dalam bentuk hardfile 
untuk diberikan ke Sekretariat Hibah (UP3M).  

c. Pengajuan Surat Permohonan Undangan/Audiensi/Pengambilan data  
4. Khusus pengisian logbook wajib diisi bagi Tim Pemenang Hibah yang turun lapangan. 
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PERMOHONAN SURAT TUGAS DAN SPPD 
 

Yogyakarta, ……………. 2021 
 
Hal : Permohonan Surat Tugas  
 
Kepada Yth.  
Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumberdaya Manusia  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Gadjah Mada 

Dengan hormat, 
 

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat 
FISIPOL UGM 2021, maka kami mohon dibuatkan surat tugas dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 

 
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : ………………………………………………………………… 
Keperluan Kegiatan : ………………………………………………………………… 
Judul Penelitian : ………………………………………………………………… 
Pihak yang Ditugaskan :  

 
No Nama Institusi Jabatan 
1    
2    
3    
…    

dst.    
 

Berdasarkan informasi di atas mohon dapat diterbitkan surat tugas dan SPPD atas nama yang bersangkutan. 
 

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Ibu, kami ucapkan terimakasih. 
 

  
Hormat kami, 

   Ketua Tim Peneliti 
 
    ttd 
 
   (nama terang) 

 

LOGBOOK PENELITIAN TURUN LAPANGAN 
 
Nama :  

Tim  :  

Lokasi  :  

 

No Hari, tanggal Pukul Kegiatan Ttd Peneliti 

1.     

2.     

3.     

…     

dst.     

 

Mengetahui, 

Koordinator Tim Peneliti 

 

 

(nama terang) 
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I. Tiba di   : Berangkat dari   

Pada tanggal 
Ke 

:  
:  
:  
u.b. Dekan FISIPOL UGM 
Wakil Dekan III 
Bidang Keuangan dan SDM 
 
 
Dr. Nurhadi, S.Sos., M.Si 
NIP. 19740520 200212 1 001 

II. Tiba di              :  
Pada tanggal   :  
 
 
 
               
                     -------------------------------- 
 

Berangkat dari   
Pada tanggal 
Ke 

:  
:  
:  
 
 
----------------------------------- 

III. Tiba di           :  
Pada tanggal  :  

 

Berangkat dari   
Pada tanggal 
Ke 

:  
:  
:  
 
 
 

IV. Tiba di           :  
Pada tanggal  :  

 
 
  

Berangkat dari   
Pada tanggal 
Ke 

: 
:  
:  

 
 

V. Tiba Kembali di :  
(tempat Kedudukan) 
Pada tanggal     :  
 
Pejabat yang memberi perintah: 
 
u.b. Dekan FISIPOL UGM 

      Wakil Dekan III 
      Bidang Keuangan dan SDM 
 
 
 
 
       Dr. Nurhadi, S.Sos., M.Si 

NIP. 19740520 200212 1 001 

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalan tersebut diatas 
benar-benar telah dilakukan atas perintah dan semata-mata untuk 
kepentingan kedinasan dan dilaksanakan dengan sesingkat-
singkatnya 

 
u.b. Dekan FISIPOL UGM 

      Wakil Dekan III 
      Bidang Keuangan dan SDM 
 
 
 
 
      Dr. Nurhadi, S.Sos., M.Si 

NIP. 19740520 200212 1 001 
 

 
VI. CATATAN LAIN-LAIN 

 

 
 

 
VII. PERHATIAN 

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas para Pejabat yang mengesahkan tanggal 
berangkat/tiba serta Bendaharawan bertangungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara 
mengalami rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. 
(angka 8, Lampiran Surat Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974, No. B 296/MK/I/4/1974) 

 

  

 

 
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 

1. Pejabat berwenang yang memberi  perintah 
 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Gadjah Mada 

2. Nama Pegawai yang diperintahkan 
 

 

3. 
a. Pangkat dan Golongan menurut PGPS-1968 
b. Jabatan 
c. Gaji pokok 
d. Tingkat menurut perjalanan dinas LN 

 

- …. 
- …. 
- …. 
- …. 

4. Maksud perjalanan dinas 
 

 

5. Alat Angkutan yang dipergunakan  

 
6. a. Tempat berangkat 

b. Tempat tujuan 

a. ….. 

b. ….. 

 

7. 

a. Lamanya Perjalanan dinas 

b. Tanggal berangkat 

c. Tanggal harus kembali 

a. ….. 

b. ….. 

c. ….. 

8. Pengikut (jika ada): Nama 

 

Umur Hubungan Keluarga 

9. Pembebanan anggaran: 

a. Instansi 

b. Mata Anggaran 

 

10. Keterangan Lain-lain:  

 
Dikeluarkan di : Yogyakarta 
Pada tanggal : ……………………… 
 
u.b. Dekan FISIPOL UGM 
Wakil Dekan III  
Bidang Keuangan dan SDM 

 
 
 
Dr. Nurhadi, S.Sos., M.Si 
NIP. 19740520 200212 1 001 

 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Universitas Gadjah Mada  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 
 

 Lembar ke  : 
Kode No.     : 
Nomor        : 
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Hibah Mahasiswa S1

Deskripsi

Dana dan Jumlah Paket yang Diberikan

Kriteria Pengusul

A.2.a.

Hibah Mahasiswa S1 merupakan hibah penelitian yang diberikan kepada 
mahasiswa aktif S1 Fisipol UGM dan sedang mengambil mata kuliah 
skripsi. Tujuan dari hibah ini adalah untuk mendorong efektifitas proses 
dan performa skripsi mahasiswa serta untuk membantu dalam percepatan 
studi.

Rp2.500.000 x 24 paket (4 orang per departemen)

Pengusul wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Pengusul adalah mahasiswa aktif S1 Fisipol UGM yang sedang 

mengambil mata kuliah skripsi pada tahun 2021 dengan 
melampirkan bukti KRS;

2. Pengusul hanya diperkenankan mengajukan satu proposal 
penelitian untuk keperluan penulisan skripsi atau skripsi karya;

3. Pengusul mengajukan proposal sesuai dengan disiplin ilmu dari 
departemen masing-masing; dan

4. Pengusul memiliki dosen pembimbing.
Catatan khusus:
Apabila terdapat nama pengusul yang sama pada lebih dari 1 (satu) 
proposal pada kategori hibah yang sama dan/atau beda, maka semua 
proposal tersebut dinyatakan gugur/tidak lolos untuk seleksi administrasi 
dan substansi.

Kriteria Penilaian Substansi
1. Relevansi penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan departemen 

masing- masing; dan
2. Kebaruan dan orisinalitas penelitian.

Laporan Kemajuan

Output

Pemenang Hibah Penelitian Mahasiswa S1 wajib:
1. Mengumpulkan ringkasan temuan penelitian sementara (dalam 

format Microsoft Word/.doc/.docx);  
2. Materi presentasi Laporan Kemajuan (dalam format Microsoft Power 

Point/.PPT); dan 
3. Mempresentasikan laporan kemajuan tersebut dalam forum yang 

akan difasilitasi oleh fakultas.

Pemenang Hibah Penelitian Mahasiswa S1 wajib:
1. Mengumpulkan output berupa: 

a. Naskah Skripsi yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing 
dengan melampirkan lembar persetujuan dari dosen pembimbing;

b. Poster (soft file dan hard file) sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Materi presentasi Laporan Akhir dalam format Microsoft Power 

Point (.ppt/.pptx);
d. Materi sinopsis sebagai salah satu dokumentasi dari Hibah 

FISIPOL 2021, dengan ketentuan meliputi:
1) Memuat pendahuluan, isi dan penutup; dan
2) Maksimal sebanyak 500 kata dalam format Microsoft Word (.doc/

docx).
2. Mempresentasikan Laporan Akhir melalui berbagai event yang 

diselenggarakan baik oleh fakultas maupun pihak lain dengan 
melampirkan dokumentasi bukti (sertifikat/foto/dll).



54 55

Hibah Mahasiswa S2

Deskripsi

Dana dan Jumlah Paket yang Diberikan

Kriteria Pengusul

A.2.b.

Hibah Mahasiswa S2 merupakan hibah penelitian yang diberikan kepada 
mahasiswa aktif S2 Fisipol UGM. Tujuan dari hibah ini adalah untuk 
mendorong kreativitas dan performa publikasi mahasiswa S2, khususnya 
publikasi jurnal.

Rp7.000.000 x 21 paket (3 orang per program Studi S2)
(termasuk Rp2.000.000 untuk honor pembimbing penulisan jurnal)

Pengusul wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Pengusul adalah mahasiswa aktif S2 Fisipol UGM;
2. Pengusul hanya diperkenankan mengajukan satu proposal 

penelitian;
3. Pengusul mengajukan proposal sesuai dengan disiplin ilmu dari 

program studi masing-masing; dan
4. Pengusul yang pernah menerima hibah serupa pada tahun 2016-

2020 tidak diperbolehkan untuk mengusulkan proposal apabila 
output hibah sebelumnya belum berstatus accepted/published.

Catatan khusus:
Apabila terdapat nama pengusul yang sama pada lebih dari 1 (satu) 
proposal pada kategori hibah yang sama dan/atau beda, maka semua 
proposal tersebut dinyatakan gugur/tidak lolos untuk seleksi administrasi 
dan substansi.

Kriteria Penilaian Substansi
1. Relevansi penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan program studi 

masing-masing; 
2. Diutamakan bagi tema yang sesuai dengan tema tesis; dan 
3. Kebaruan dan orisinalitas penelitian. 

Laporan Kemajuan

Output

Pemenang Hibah Penelitian Mahasiswa S2 wajib:
1. Mengumpulkan ringkasan temuan penelitian sementara (dalam 

format Microsoft Word/.doc/.docx);  
2. Materi presentasi Laporan Kemajuan (dalam format Microsoft Power 

Point/.PPT) yang ditulis dalam Bahasa Inggris; dan 
3. Mempresentasikan laporan kemajuan tersebut dalam forum yang 

akan difasilitasi oleh fakultas.

Pemenang Hibah Penelitian Mahasiswa S2 wajib:
1. Mengumpulkan output berupa: 

a. Draft artikel Jurnal Internasional yang terindeks Scimago Journal 
List Q1-Q4 atau Jurnal Nasional Sinta 1-2;

b. Poster (soft file dan hard file) sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Materi presentasi Laporan Akhir dalam format Microsoft Power 

Point (.ppt/.pptx);
d. Materi sinopsis sebagai salah satu dokumentasi dari Hibah 

FISIPOL 2021, dengan ketentuan meliputi:
1) Memuat pendahuluan, isi dan penutup; dan
2) Maksimal sebanyak 500 kata dalam format Microsoft Word (.doc/

docx).
2. Mempresentasikan Laporan Akhir melalui berbagai event yang 

diselenggarakan baik oleh fakultas maupun pihak lain dengan 
melampirkan dokumentasi bukti (sertifikat/foto/dll).
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Hibah Mahasiswa S3

Deskripsi

Dana dan Jumlah Paket yang Diberikan

Kriteria Pengusul

A.2.c.

Hibah Mahasiswa S3 merupakan hibah penelitian yang diberikan kepada 
mahasiswa aktif S3 Fisipol UGM. Tujuan dari hibah ini adalah untuk 
mendorong kreativitas dan performa publikasi mahasiswa S3, khususnya 
publikasi jurnal.

Rp10.000.000 x 12 paket (3 orang per program Studi S3)
(termasuk Rp2.000.000 untuk honor pembimbing penulisan jurnal)

Pengusul wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Pengusul adalah mahasiswa aktif S3 Fisipol UGM;
2. Pengusul hanya diperkenankan mengajukan satu proposal 

penelitian;
3. Pengusul mengajukan proposal sesuai dengan disiplin ilmu dari 

program studi masing-masing;
4. Pengusul memiliki dosen pembimbing; dan
5. Pengusul yang pernah menerima hibah serupa pada tahun 2016-

2020 tidak diperbolehkan untuk mengusulkan proposal apabila 
output hibah sebelumnya belum berstatus accepted/published.

Catatan khusus:
Apabila terdapat nama pengusul yang sama pada lebih dari 1 (satu) 
proposal pada kategori hibah yang sama dan/atau beda, maka semua 
proposal tersebut dinyatakan gugur/tidak lolos untuk seleksi administrasi 
dan substansi.

Kriteria Penilaian Substansi
1. Relevansi penelitian sesuai dengan disiplin keilmuan departemen 

masing-masing; 
2. Diutamakan bagi tema yang sesuai dengan tema disertasi; dan 
3. Kebaruan dan orisinalitas penelitian. 

Laporan Kemajuan

Output

Pemenang Hibah Penelitian Mahasiswa S3 wajib:
1. Mengumpulkan ringkasan temuan penelitian sementara (dalam 

format Microsoft Word/.doc/.docx);  
2. Materi presentasi Laporan Kemajuan (dalam format Microsoft Power 

Point/.PPT) yang ditulis dalam Bahasa Inggris; dan 
3. Mempresentasikan laporan kemajuan tersebut dalam forum yang 

akan difasilitasi oleh fakultas.

Pemenang Hibah Penelitian Mahasiswa S3 wajib:
1. Mengumpulkan output berupa: 

a. Draft artikel Jurnal Internasional yang terindeks Scimago Journal 
List Q1-Q4;

b. Poster (soft file dan hard file) sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Materi presentasi Laporan Akhir dalam format Microsoft Power 

Point (.ppt/.pptx);
d. Materi sinopsis sebagai salah satu dokumentasi dari Hibah 

FISIPOL 2021, dengan ketentuan meliputi:
1) Memuat pendahuluan, isi dan penutup; dan
2) Maksimal sebanyak 500 kata dalam format Microsoft Word (.doc/

docx).
2. Mempresentasikan Laporan Akhir melalui berbagai event yang 

diselenggarakan baik oleh fakultas maupun pihak lain dengan 
melampirkan dokumentasi bukti (sertifikat/foto/dll).
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Ketentuan Hibah 
Penelitian Mahasiswa
1. Proses Seleksi: 

a. Proses seleksi untuk Hibah Penelitian Mahasiswa S1/S2/S3 
dilakukan melalui dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan 
substansi. 

b. Apabila terdapat nama pengusul yang sama pada lebih dari 
1 (satu) proposal, maka semua proposal tersebut dinyatakan 
gugur/tidak lolos untuk seleksi administrasi dan substansi. 

c. Seleksi administrasi dilakukan oleh Sekretariat Hibah dengan 
mempertimbangkan kelengkapan dokumen administratif dan 
hasil cek plagiasi. Apabila dokumen pengusul tidak lengkap dan 
melebihi batas toleransi similarity 20% (melalui software Turnitin), 
maka proposal dianggap gugur/tidak lolos. 

d. Seleksi substansi dilakukan oleh internal tiap departemen setelah 
proses seleksi administrasi. 

e. Nama pemenang berdasarkan seleksi substansi yang dilakukan 
oleh internal departemen.

f. Sesuai dengan hasil evaluasi Hibah 2019 bersama Dewan 
Pertimbangan Riset FISIPOL, hibah tahun 2020 dan seterusnya 
akan lebih diutamakan bagi:
1) Pengusul yang belum pernah mendapatkan Hibah Penelitian, 

Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun 
tahun 2016-2020; dan

2) Pengusul yang pernah mendapatkan Hibah Penelitian, 
Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 
kurun tahun 2016-2020 dan output penelitiannya telah 
terpublikasikan sesuai kontrak kerja. 

g. Apabila jumlah penerima hibah dalam satu kategori lebih sedikit 
dari jumlah kuota yang disediakan karena skor minimal tidak 

terpenuhi, maka tidak akan dilakukan pembukaan seleksi kembali. 

Gambar 2. Alur Seleksi Hibah Penelitian Mahasiswa

2. Tata Kelola
a. Submit Proposal

1) Setiap Tim Pengusul wajib membuat akun pada Portal 
Hibah dengan menggunakan email UGM. Pembuatan akun 
ini membutuhkan proses verifikasi dari server, sehingga 
pembuatan akun hanya dapat dilakukan pada tanggal 4 
Januari – 9 Maret 2021.

2) Proposal wajib di-submit melalui Portal Hibah Penelitian 
FISIPOL UGM Tahun 2021 (hibahriset.fisipol.ugm.ac.id) paling 
lambat hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, pukul 24.00 WIB. 

3) Setiap pengusul wajib memastikan bahwa proposal yang 
diunggah harus berstatus submit dengan menekan tombol 
‘SUBMIT’. Semua proposal yang belum berstatus ‘submit’ 
dan/atau dikirimkan melewati batas waktu tersebut 
dinyatakan gugur. Portal Hibah akan tertutup aksesnya 
secara otomatis sesuai deadline tersebut.

4) Sekretariat Hibah tidak menerima pengajuan proposal di 
luar portal yang disediakan, misalnya melalui email dan/atau 
penyerahan dokumen secara langsung; dan 

5) Pengusul diharapkan untuk memperhatikan secara seksama 
administratif yang harus di-submit bersamaan dengan formulir 
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Ketentuan Keuangan Hibah 
Penelitian Mahasiswa
1. Dana yang diberikan untuk kategori Hibah Penelitian Mahasiswa S1/

S2/S3 merupakan dana penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas 
akhir (misal: skripsi/tesis/disertasi) atau menulis jurnal ilmiah sesuai 
ketentuan yang berlaku guna menunjang percepatan studi; 

2. Dana akan diberikan kepada Pemenang Hibah dalam 2 (dua) termin, 
yaitu:
a. Termin 1 sebesar 60% di awal sewaktu penandatanganan Kontrak 

Kerja; dan 
b. Termin 2 sebesar 40% diberikan pada saat Kontrak Kerja berakhir 

dengan menunjukkan output yang menjadi ketentuan sesuai 
kategori hibah.

3. Pembayaran honorarium dosen pembimbing akan dilakukan oleh 
Sekretariat Hibah ketika kegiatan telah selesai dan output telah 
terkumpul;

4. Pemenang Hibah tidak diwajibkan untuk melaporkan penggunaan 
keuangan; 

5. Apabila Pemenang Hibah tidak dapat memenuhi output yang 
diharapkan, maka dana termin 2 tidak dapat dicairkan dan honorarium 
pembimbing tidak dibayarkan; dan

6. Ketentuan detail penurunan dana akan diatur dalam Kontrak Kerja.

pengajuan dan proposal. Kelengkapan prasyarat menjadi 
dasar penilaian administratif. 

Tabel 2 Prasyarat Administrasi Hibah Penelitian Mahasiswa

No Kategori Formulir 
Pengajuan Proposal CV KRS

1 Mahasiswa S1 √ √ √ √
2 Mahasiswa S2 √ √ √

3 Mahasiswa S3 √ √ √

b. Pengusul hanya diperbolehkan untuk mengajukan 1 (satu) 
proposal. 
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KEBUTUHAN ADMINISTRATIF UNTUK PENGAJUAN 

HIBAH PENELITIAN MAHASISWA S1/S2/S3 TAHUN 2021 
 

Setiap Pengusul Hibah wajib mengunggah (upload) dokumen berikut: 

1. FORMULIR PENGAJUAN HIBAH PENELITIAN MAHASISWA S1/S2/S3 TAHUN 2021 
• Pengusul wajib mengisi formulir dengan lengkap dan disertai tanda tangan asli. 

 
2. PROPOSAL HIBAH PENELITIAN MAHASISWA S1/S2/S3 TAHUN 2021 

• Pengusul wajib mengikuti format yang sudah disediakan oleh panitia;  
• Pengusul tidak diperbolehkan untuk menambahkan desain dalam proposal; dan  
• Proposal dikirimkan dalam fomat Microsoft Word (.doc atau .docx) dengan sistematika 

sesuai tercantum. 
 

3. CURRICULUM VITAE (CV) UNTUK MAHASISWA  
• Pengusul wajib mengisi CV sesuai format yang telah ditentukan. 

 

Untuk download file pendukung dalam bentuk document (.doc/docx), silakan ke: 
hibahriset.fisipol.ugm.ac.id 
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UNIVERSITAS GADJAH MADA 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
 

FORMULIR PENGAJUAN HIBAH PENELITIAN MAHASISWA S1/S2/S3 TAHUN 2021 

Nama-nama yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama Lengkap :  
Nomor KTP :  
Tempat & Tanggal Lahir :  
NIM :  
Asal Departemen :  
Nomor HP (WA) :  
Email UGM :  
Alamat Rumah :  
   
   

Bermaksud untuk mengusulkan Hibah Penelitian Mahasiswa S1/S2/S3* yang berjudul: 
“JUDUL“ 

Adapun usulan hibah ini dibimbing oleh: 
Nama Lengkap :  
Tempat & Tanggal Lahir :  
NIP/ NIU :  
Asal Departemen :  
Nomor HP (WA) :  
Email UGM :  

Sebagai bahan pertimbangan, apabila proposal saya memenangkan hibah ini, maka: 
1. saya bersedia melaksanakan kegiatan hibah secara aktif; dan 
2. saya bersedia untuk menerima konsekuensi dan tanggung jawab sesuai dengan yang tercantum 

dalam kontrak. 
 

Dibuat di  : 
Pada tanggal : 
 

Mengetahui 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
 
 

 Mahasiswa Pengusul 

(                                                )  (                                                ) 
 

 

CURRICULUM VITAE (CV) 

 
Nama Lengkap  
Email UGM  
Email Aktif Lainnya (selain email UGM)  

 
Riwayat Penelitian Tahun 2019-2020: 

No Tahun Judul Metode Instansi/ Lembaga 
1     
2     
…     

dst     
 
Riwayat Publikasi Tahun 2019-2020: 

No Tahun Judul 
Jenis 

(Jurnal/ Buku/ 
Prosiding/ dll) 

Penerbit 

1     
2     
…     

dst     
 
Riwayat Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019-2020: 

No Tahun Judul Lokasi Penerima Manfaat 
1     
2     
…     

dst     
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PROPOSAL HIBAH PENELITIAN MAHASISWA S1/S2/S3 TAHUN 2021 

I. JUDUL 
Tuliskan judul dari proposal penelitian Anda pada bagian ini.  

 
 
 

II. NAMA PENGUSUL 
Nama Lengkap :  
NIM :  
Asal Departemen :  
Nomor HP (WA) :  
Email UGM :  

 
III. RINGKASAN (maksimal 250 kata) 

Kemukakan masalah atau kesenjangan yang akan diatasi, tujuan jangka panjang, target khusus 
yang ingin dicapai dan metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan 
harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.  

 
 
 

IV. LATAR BELAKANG (maksimal 500 kata) 
Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan, dan urgensi penelitian. Pada 
bagian ini juga dijelaskan temuan apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu 
pengetahuan.  

 
 
 

V. RUMUSAN MASALAH (maksimal 100 kata) 
Uraikan pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.  

 
 

VI. TUJUAN DAN MANFAAT (maksimal 150 kata) 
Uraikan kontribusi manuskrip/ artikel bagi pengembangan literatur akademik dalam topik terkait 
dan tujuan penelitian ini. 

 
 

VII. TINJAUAN PUSTAKA (maksimal 500 kata) 
Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti dengan menggunakan pustaka yang relevan 
dan terkini yang mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jika ada, tuliskan studi 
pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai.  

 
 

 

VIII. KERANGKA TEORI (maksimal 500 kata) 
Paparkan teori-teori yang digunakan dan bagaimana menggunakan teori-teori tersebut dalam 
penelitian ini.  

 
 

 

IX. METODE PENELITIAN (maksimal 300 kata) 
Lengkapi dengan alur penelitian yang menggambarkan hal yang akan dikerjakan selama periode 
penelitian, termasuk di dalamnya penjelasan tentang pendekatan dan metode yang akan 
digunakan dalam penelitian.  

 
 

X. BENTUK KOLABORASI ANTAR DISIPLIN ILMU (maksimal 150 kata) 
Jelaskan bentuk kolaborasi antar anggota tim yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda secara 
rinci dan jelas, khususnya terkait kontribusi dari para pihak dalam penelitian ini. 

 
 

XI. AKTIVITAS 

No Aktivitas Waktu Pelaksanaan 
April Mei Juni Juli Agustus September Oktober 

1         
2         
…         
dst         

XII. RENCANA OUTPUT (bagi Mahasiswa S2 dan S3) 
Judul Artikel :  
Nama Penerbit Jurnal Sasaran :  
Website Penerbit Jurnal Sasaran :  

XIII. DAFTAR PUSTAKA  
Teknik penulisan daftar pustaka merujuk pada teknik penulisan APA style.  
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KETENTUAN LAPORAN KEMAJUAN 
HIBAH PENELITIAN MAHASISWA S1/S2/S3 TAHUN 2021 

Setiap Pemenang Hibah wajib mengumpulkan laporan kemajuan yang disusun dalam berupa:  
1. Ringkasan temuan penelitian sementara (dalam format MS. Word/.doc); dan 
2. Materi presentasi (MS. Power Point/ .PPT). 

 
Adapun komponen yang harus ada dalam materi presentasi (PPT) laporan kemajuan antara lain: 
1. Halaman Depan 

a. Halaman depan berisi judul penelitian dan nama-nama peneliti yang terlibat atau 
berkontribusi;  

b. Pada bagian paling bawah ditulis ‘HIBAH PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FISIPOL UGM TAHUN 2021’; 

c. Penerima Hibah tidak diperbolehkan menambahkan logo instansi (pusat kajian/ pusat 
studi/ departemen/ Lembaga/ dll) pada halaman ini dengan asumsi bahwa penelitian 
yang dilakukan telah didanai oleh HIBAH FISIPOL UGM Tahun 2021; dan  

d. Apabila Penerima Hibah bermaksud untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak 
lain yang terlibat, maka hal tersebut dapat dicantumkan pada halaman terakhir dalam 
file presentasi ini.  

2. Latar Belakang 
Bagian ini berisi uraian latar belakang dan permasalahan yang diteliti, tujuan, dan urgensi 
penelitian. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan tentang target temuan di awal desain 
penelitian dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. 

3. Rumusan Masalah 
Bagian ini memaparkan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh peneliti melalui 
penelitian ini.  

4. Tujuan dan Manfaat 
Bagian ini menjelaskan tujuan dan manfaat dari adanya penelitian ini.  

5. Kajian Pustaka (Literature Review) 
Bagian ini memaparkan tentang studi-studi terdahulu yang relevan dalam penelitian ini. 
Selain itu, peneliti menjelaskan standing position dan/atau kebaruan dari penelitian ini 
dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.  

6. Kerangka Teori 
Bagian ini menjelaskan apa saja teori-teori yang digunakan dan bagaimana menggunakan 
teori-teori tersebut dalam penelitian ini. 

7. Metode Penelitian 
Bagian ini berisi tentang pendekatan, metode, dan alur penelitian baik yang telah dilakukan 
oleh tim peneliti, maupun yang akan dilakukan kemudian.  

8. Temuan Sementara 
Bagian ini memaparkan tentang temuan-temuan sementara penelitian. 

9. Daftar Pustaka 
Bagian ini berisi bibliography yang citation-nya digunakan dalam materi presentasi ini.  

 

 

KETENTUAN LAPORAN AKHIR 
HIBAH PENELITIAN MAHASISWA S1/S2/S3 TAHUN 2021 

 

Setiap Pemenang Hibah Mahasiswa wajib mengumpulkan materi presentasi (Microsoft Power 
Point/.ppt/.pptx) yang berisi: 

1. Halaman Depan 
a. Halaman depan berisi judul penelitian dan nama-nama peneliti yang terlibat atau 

berkontribusi;  
b. Pada bagian paling bawah ditulis ‘HIBAH PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FISIPOL UGM TAHUN 2021’; 
c. Penerima Hibah tidak diperbolehkan menambahkan logo instansi (pusat 

kajian/pusat studi/departemen/Lembaga/dll) pada halaman ini dengan asumsi 
bahwa penelitian yang dilakukan didanai oleh HIBAH FISIPOL 2021; dan  

d. Apabila Penerima Hibah bermaksud untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak 
lain yang terlibah, maka hal tersebut dapat dicantumkan pada halaman terakhir 
dalam file presentasi ini.  

2. Pendahuluan 
Bagian ini berisi beberapa hal dan dijelaskan secara singkat sewaktu melakukan 
presentasi, antara lain: 
a. Latar Belakang 
b. Rumusan Masalah 
c. Tujuan dan Manfaat 
d. Kajian Pustaka (Literatur Review) 
e. Kerangka Teori 
f. Metode Penelitian 

3. Temuan (Findings) 
Bagian ini memaparkan tentang temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian yang 
telah dilakukan.  

4. Diskusi 
Bagian ini mendiskusikan hasil temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian yang 
telah dilakukan.  

5. Penutup 
Bagian memuat kesimpulan, limitasi studi, dan rekomendasi bagi para pihak serta bagi 
studi lebih lanjut terkait topik serupa.  

6. Daftar Pustaka 
Bagian ini berisi bibliography yang citation-nya digunakan dalam materi presentasi ini. 
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Contoh layout poster: 

 

 

 

 

42 cm 

59,4 cm 
cm 

HIBAH PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN PENGABDIAN 
KEPADA MASYARAKAT FISIPOL UGM TAHUN 2021 

 

KETENTUAN PEMBUATAN POSTER LAPORAN AKHIR 
HIBAH PENELITIAN S1/S2/S3 TAHUN 2021 

 

Setiap Pemenang Hibah wajib untuk mengumpulkan poster dengan ketentuan: 
1. Ukuran poster ialah A2 (42 cm x 59,4 cm); 
2. Jenis kertas poster menggunakan kertas jenis Ivory 230; 
3. Ukuran dan jenis huruf menyesuaikan sepanjang poster dapat terbaca dalam jarak 

sekitar 1-2 meter;  
4. Judul penelitian/kegiatan ditulis dengan huruf dalam ukuran besar, sedangkan untuk isi 

poster menggunakan huruf dengan ukuran yang lebih kecil;  
5. Desain/layout poster harus memperhatikan beberapa prinsip, antara lain: 

a. Simetris 
b. Kesatuan elemen tulisan dan gambar 
c. Mudah untuk dibaca dan dipahami 

6. Poster wajib berisikan, antara lain: 
a. Judul Penelitian; 
b. Nama Ketua dan Anggota Tim; 
c. Latar Belakang; 
d. Rumusan Masalah; 
e. Kajian Pustaka; 
f. Kerangka Teori; 
g. Metode Penelitian; 
h. Temuan; 
i. Pembahasan/Diskusi; 
j. Kesimpulan; 
k. Daftar Pustaka (Bibliography yang dicantumkan hanya untuk citation yang muncul 

dalam poster); 
l. Narahubung (contact) Tim peneliti berupa email UGM dan/atau email alternative 

lainnya yang aktif; dan 
m. Tulisan ‘HIBAH PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT FISIPOL UGM TAHUN 2021’ pada pojok kanan bawah. 
7. Poster wajib berorientasi portrait (tegak). 

 



72 73

 

KETENTUAN PENYUSUNAN SINOPSIS 
HIBAH PENELITIAN MAHASISWA S1/S2/S3 TAHUN 2021 

 
Setiap Pemenang Hibah Mahasiswa wajib mengumpulkan materi sinopsis (Microsoft 
Word/.doc/.docx) yang: 

1. Memuat pendahuluan, isi, dan penutup; 
2. Maksimal sebanyak 500 kata; 
3. Tidak diperbolehkan untuk mencantumkan gambar/bagan/tabel dan lain sebagainya.  

 
 
 

KETENTUAN PENULISAN 
UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT) 

 

Semua draft/ naskah publikasi yang dihasilkan dari Hibah Penelitian, Publikasi dan Pengabdian 
kepada Masyarakat Fisipol UGM Tahun 2021 wajib menuliskan ucapan terima kasih dengan 
salah satu contoh formatnya ialah sebagai berikut: 
 
“Artikel jurnal ini ditulis oleh (nama penulis dan departemen) berdasarkan hasil penelitian (judul 
penelitian) yang dibiayai oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM melalui Program Hibah 
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat 2021. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
penulis.” 
 

atau 
 
“(Name of writer) of the (name of department), Faculty of Social and Political Sciences, 
Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM), prepared this journal article based on the report (title 
of the research). This work has been funded by FISIPOL UGM under the programme of 
Research, and Community Service Grants 2021. The opinions expresses here in are those of 
the authors and do not necessarily reflect the views of funding agency.” 
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Hibah Penelitian 
Kelompok Mahasiswa 
untuk Persiapan PKM

Deskripsi

Kriteria Pengusul

A.2.d.

Hibah Kelompok Mahasiswa merupakan hibah yang mewadahi para 
mahasiswa S1 dari lintas disiplin. Tujuan dari hibah ini adalah untuk 
mempersiapkan kompetisi Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM), 
memperluas kajian, memperkuat kolaborasi multidisiplin, meningkatkan 
kreativitas, dan mengembangkan daya kompetisi penelitian ilmiah bagi 
mahasiswa.

1. Pengusul merupakan mahasiswa aktif semester 1 (satu) sampai 6 
(enam), tidak sedang mengambil KKN dan mata kuliah skripsi pada 
tahun 2021 dengan melampirkan bukti KRS;

2. Pengusul terdiri dari 3 (tiga) hingga 5 (lima) mahasiswa dari 
departemen dan/atau fakultas berbeda;

3. Pengusul memiliki dosen pembimbing yang berasal dari FISIPOL 
UGM; dan

4. Pengusul memilih salah satu kategori PKM
Catatan khusus:
Apabila terdapat nama pengusul yang sama pada lebih dari 1 (satu) 
proposal pada kategori hibah yang sama dan/atau beda, maka semua 
proposal tersebut dinyatakan gugur/tidak lolos untuk seleksi administrasi 
dan substansi.

Dana dan Jumlah Paket yang Diberikan
Rp3.500.000 x 10 paket
(termasuk Rp1.000.000 untuk honor dosen pembimbing)

Kriteria Penilaian Substansi
1. Relevansi penelitian bagi pengembangan keilmuan; 
2. Relevansi penelitian bagi upaya penyelesaian persoalan sosial 

politik; 
3. Potensi pengembangan dan keberlanjutan hasil penelitian dalam 

pelbagai kompetisi ilmiah; dan
4. Kebaruan dan orisinalitas penelitian.

Laporan Akhir

Output

Tim Pemenang Hibah Penelitian Kelompok Mahasiswa wajib:
1. Mengumpulkan Desain Penelitian (dalam format Microsoft Word/.

doc/.docx);  
2. Materi presentasi Desain Penelitian (dalam format Microsoft Power 

Point/.PPT); dan 
3. Mempresentasikan Desain Penelitian tersebut dalam forum yang 

akan difasilitasi oleh fakultas.

Tim pemenang Hibah Penelitian Kelompok Mahasiswa wajib 
mengumpulkan output berupa:
1. Draft proposal PKM yang disetujui oleh dosen pembimbing;
2. Bukti pendaftaran lomba PKM.
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Ketentuan Hibah Penelitian 
Kelompok Mahasiswa untuk 
Persiapan PKM

1. Proses Seleksi: 
a. Proses seleksi Hibah Penelitian Kelompok Mahasiswa untuk 

Persiapan Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dilakukan 
melalui mekanisme blind review. 

b. Tim Reviewer terdiri dari Tim Review Administratif dan Tim 
Review Substansi. 

c. Tim Review Administratif berasal dari Sekretariat Hibah dan 
Dewan Pertimbangan Riset FISIPOL UGM. 

d. Tim Review Substansi berasal dari reviewer internal FISIPOL 
UGM.

e. Proposal yang telah diajukan (submitted) akan diseleksi 
secara administratif melalui mekanisme desk review dengan 
memperhatikan prasyarat, misalnya: komposisi tim, curriculum 
vitae, kelengkapan pengisian formulir pengajuan, dan proposal 
yang sesuai dengan sistematika dari tim hibah. 

f. Apabila terdapat nama pengusul yang sama pada lebih dari 
1 (satu) proposal, maka semua proposal tersebut dinyatakan 
gugur/tidak lolos untuk seleksi administrasi dan substansi. 

g. Tim desk review akan melakukan pengecekan orisinalitas 
dan cek plagiasi terhadap proposal melalui software Turnitin 
dengan batas toleransi similarity 20%. Apabila terdapat indikasi 
plagarisme, maka proposal dianggap gugur/tidak lolos. Pada 
tahap ini, tim desk review juga akan memberi skor terhadap hasil 
penilaian kelengkapan administratif. 

h. Tahap selanjutnya adalah blind review yang dilakukan oleh dua 
reviewer yang berasal dari internal FISIPOL. 

i. Tim yang akan lolos ke tahap berikutnya adalah tim yang 
memiliki skor minimal 7,5 dari kedua reviewer. 

j. Apabila kedua reviewer atau salah satu reviewer memberikan 
skor di bawah 7,5 dari total penilaian, maka tim tersebut gugur 
atau tidak lolos.

k. Sesuai dengan hasil evaluasi Hibah 2019 bersama Dewan 
Pertimbangan Riset FISIPOL, hibah tahun 2020 dan seterusnya 
akan lebih diutamakan bagi:
1) Pengusul yang belum pernah mendapatkan Hibah 

Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat 
dalam kurun tahun 2016-2020; dan

2) Pengusul yang pernah mendapatkan Hibah Penelitian, 
Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 
kurun tahun 2016-2020 dan output penelitiannya telah 
terpublikasikan sesuai kontrak kerja. 

l. Tim yang lolos akan dibuat peringkat berdasarkan total skor akhir 
hasil desk review dan blind review.  Peringkat ini akan menjadi 
rekomendasi bagi Dewan Pertimbangan Riset FISIPOL UGM 
dalam menetapkan keputusan pemenang Hibah Penelitian, 
Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

m. Apabila jumlah penerima hibah dalam satu kategori lebih 
sedikit dari jumlah kuota yang disediakan karena skor minimal 
tidak terpenuhi, maka tidak akan dilakukan pembukaan seleksi 
kembali. 

Gambar 3. Alur Seleksi Hibah Penelitian Kelompok Mahasiswa untuk 
Persiapan Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM)
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2. Tata Kelola
a. Submit Proposal

1) Setiap Tim Pengusul wajib membuat akun pada Portal 
Hibah dengan menggunakan email UGM. Pembuatan akun 
ini membutuhkan proses verifikasi dari server, sehingga 
pembuatan akun hanya dapat dilakukan pada tanggal 4 
Januari – 9 Maret 2021.

2) Proposal wajib di-submit melalui Portal Hibah Penelitian 
FISIPOL UGM Tahun 2021 (hibahriset.fisipol.ugm.ac.id) 
paling lambat hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, pukul 
24.00 WIB. 

3) Setiap pengusul wajib memastikan bahwa proposal yang 
diunggah harus berstatus submit dengan menekan tombol 
‘SUBMIT’. Semua proposal yang belum berstatus ‘submit’ 
dan/atau dikirimkan melewati batas waktu tersebut 
dinyatakan gugur. Portal Hibah akan tertutup aksesnya 
secara otomatis sesuai deadline tersebut.

4) Sekretariat Hibah tidak menerima pengajuan proposal di 
luar portal yang disediakan, misalnya melalui email dan/atau 
penyerahan dokumen secara langsung; dan 

5) Pengusul diharapkan untuk memperhatikan secara seksama 
administratif yang harus di-submit bersamaan dengan 
formulir pengajuan dan proposal. Kelengkapan prasyarat 
menjadi dasar penilaian administratif. 

Tabel 3 Prasyarat Administrasi Hibah Kelompok Mahasiswa untuk 
Persiapan PKM

No Kategori Formulir 
Pengajuan Proposal CV KRS

1 Kelompok Mahasiswa 
PKM √ √ √ √

b. Pengusul hanya diperbolehkan untuk mengajukan 1 (satu) 
proposal.

Ketentuan Keuangan
Hibah Penelitian
Kelompok Mahasiswa
untuk Persiapan PKM
1. Dana yang diberikan untuk kategori Hibah Penelitian Kelompok 

Mahasiswa merupakan dana untuk bantuan mempersiapkan 
kompetisi Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM), memperluas kajian, 
memperkuat kolaborasi multidisiplin, meningkatkan kreativitas, dan 
mengembangkan daya kompetisi penelitian ilmiah bagi mahasiswa; 

2. Dana akan diberikan kepada Ketua Tim Pemenang Hibah dalam 2 
(dua) termin, yaitu:
a. Termin 1 sebesar 60% di awal sewaktu penandatanganan Kontrak 

Kerja; dan 
b. Termin 2 sebesar 40% diberikan pada saat Kontrak Kerja berakhir 

dengan menunjukkan output yang menjadi ketentuan sesuai 
kategori hibah.

3. Pembayaran honorarium dosen pembimbing akan dilakukan oleh 
Sekretariat Hibah ketika kegiatan telah selesai dan output telah 
terkumpul;

4. Apabila Pemenang Hibah tidak dapat memenuhi output yang 
diharapkan, maka dana termin 2 tidak dapat dicairkan dan honorarium 
pembimbing tidak dibayarkan; dan

5. Ketentuan detail penurunan dana akan diatur dalam Kontrak Kerja.
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KEBUTUHAN ADMINISTRATIF UNTUK PENGAJUAN  

HIBAH PENELITIAN KELOMPOK MAHASISWA  

UNTUK PERSIAPAN PEKAN KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) 
 

Setiap Tim Pengusul Hibah wajib mengunggah (upload) dokumen berikut: 

1. FORMULIR PENGAJUAN HIBAH PENELITIAN KELOMPOK MAHASISWA UNTUK 
PERSIAPAN PKM TAHUN 2021 
• Pengusul wajib mengisi formulir dengan lengkap dan disertai tanda tangan asli. 

 
2. PROPOSAL HIBAH PENELITIAN KELOMPOK MAHASISWA UNTUK PERSIAPAN PKM 

TAHUN 2021 
• Pengusul wajib mengikuti format yang sudah disediakan oleh panitia;  
• Pengusul tidak diperbolehkan untuk menambahkan desain dalam proposal; dan  
• Proposal dikirimkan dalam fomat Microsoft Word (.doc atau .docx) dengan sistematika 

sesuai tercantum. 
 

3. CURRICULUM VITAE (CV) UNTUK MAHASISWA  
• Pengusul wajib mengisi CV sesuai format yang telah ditentukan. 

 

Untuk download file pendukung dalam bentuk document (.doc/docx), silakan ke: 
hibahriset.fisipol.ugm.ac.id 
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UNIVERSITAS GADJAH MADA 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
 

FORMULIR PENGAJUAN HIBAH PENELITIAN KELOMPOK MAHASISWA  
UNTUK PERSIAPAN PEKAN KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) TAHUN 2021 

Nama-nama yang bertandatangan di bawah ini: 
1 Nama Lengkap :  
 Nomor KTP :  
 Tempat & Tanggal Lahir :  
 NIM :  
 Asal Departemen :  
 Nomor HP (WA) :  
 Email UGM :  
 Alamat Rumah :  
    
    
 Selanjutnya sebagai KETUA TIM PENGUSUL. 

2 Nama Lengkap :  
 Nomor KTP :  
 Tempat & Tanggal Lahir :  
 NIM :  
 Asal Departemen :  
 Nomor HP (WA) :  
 Email UGM :  
 Alamat Rumah :  
    
    
 Selanjutnya sebagai ANGGOTA TIM PENGUSUL. 

3 Nama Lengkap :  
 Nomor KTP :  
 Tempat & Tanggal Lahir :  
 NIM :  
 Asal Departemen :  
 Nomor HP (WA) :  
 Email UGM :  
 Alamat Rumah :  
    
    
 Selanjutnya sebagai ANGGOTA TIM PENGUSUL. 

Bermaksud untuk mengusulkan Hibah Kelompok Mahasiswa untuk Persiapan PKM yang berjudul: 
“JUDUL“ 

Adapun usulan hibah ini dibimbing oleh: 
Nama Lengkap :  
Tempat & Tanggal Lahir :  
NIP/ NIU :  
Asal Departemen :  

 

Nomor HP (WA) :  
Email UGM :  

Sebagai bahan pertimbangan, apabila proposal kami memenangkan hibah ini, maka: 
1. Kami bersedia melaksanakan tugas sebagai Ketua/ Anggota Tim secara aktif; dan 
2. Kami bersedia untuk menerima konsekuensi dan tanggung jawab sesuai dengan yang tercantum 

dalam kontrak. 
 

Dibuat di  : 
Pada tanggal : 
 

Yang Membuat Pernyataan, 
   
 Anggota Tim:  
 
 
 

  

(                                                )  (                                                ) 
 Ketua Tim:  
  

 
 
 

 

 (                                                )  
   
   
 Mengetahui 

Dosen Pembimbing 
 

  
 
 
 

 

 (                                                )  
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PROPOSAL  
HIBAH PENELITIAN KELOMPOK MAHASISWA  

UNTUK PERSIAPAN PEKAN KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) 
TAHUN 2021 

I. JUDUL 
Tuliskan judul dari proposal penelitian Anda pada bagian ini.  

 
 

II. NAMA-NAMA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENGUSUL 
No Nama Asal Departemen Posisi dalam Tim 
1.   Ketua Tim 
2.   Anggota Tim 
3.   Anggota Tim 
dst   Anggota Tim 

III. RINGKASAN (maksimal 250 kata) 
Kemukakan masalah atau kesenjangan yang akan diatasi, tujuan jangka panjang, target khusus 
yang ingin dicapai dan metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan 
harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.  

 
 

IV. LATAR BELAKANG (maksimal 500 kata) 
Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan, dan urgensi penelitian. Pada 
bagian ini juga dijelaskan temuan apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu 
pengetahuan.  

 
 

V. RUMUSAN MASALAH (maksimal 100 kata) 
Uraikan pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.  

 
 

VI. TUJUAN DAN MANFAAT (maksimal 150 kata) 
Uraikan kontribusi manuskrip/ artikel bagi pengembangan literatur akademik dalam topik terkait 
dan tujuan penelitian ini. 

 
 

VII. TINJAUAN PUSTAKA (maksimal 500 kata) 
Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti dengan menggunakan pustaka yang relevan 
dan terkini yang mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jika ada, tuliskan studi 
pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai.  

 
 

 

VIII. KERANGKA TEORI (maksimal 500 kata) 
Paparkan teori-teori yang digunakan dan bagaimana menggunakan teori-teori tersebut dalam 
penelitian ini.  

 
 

 

IX. METODE PENELITIAN (maksimal 300 kata) 
Lengkapi dengan alur penelitian yang menggambarkan hal yang akan dikerjakan selama periode 
penelitian, termasuk di dalamnya penjelasan tentang pendekatan dan metode yang akan 
digunakan dalam penelitian.  

 
 

X. BENTUK KOLABORASI ANTAR DISIPLIN ILMU (maksimal 150 kata) 
Jelaskan bentuk kolaborasi antar anggota tim yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda secara 
rinci dan jelas, khususnya terkait kontribusi dari para pihak dalam penelitian ini. 

 
 

XI. AKTIVITAS 

No Aktivitas Waktu Pelaksanaan 
April Mei Juni Juli Agustus September Oktober 

1         
2         
…         

dst         

XII. RENCANA OUTPUT 
Output dari kegiatan ini berupa draft proposal PKM dengan rincian sebagai berikut: 

Judul Proposal PKM :  
Kategori PKM :  
   

XIII. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 
Tuliskan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai ketentuan yang berlaku.  

XIV. DAFTAR PUSTAKA  
Teknik penulisan daftar pustaka merujuk pada teknik penulisan APA style.  
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Curriculum Vitae (CV) 
 

Nama Lengkap  
Email UGM  
Email Aktif Lainnya (selain email UGM)  

 
Riwayat Penelitian Tahun 2019-2020: 

No Tahun Judul Metode Instansi/ Lembaga 
1     
2     
…     

dst     
 
Riwayat Publikasi Tahun 2019-2020: 

No Tahun Judul 
Jenis 

(Jurnal/ Buku/ 
Prosiding/ dll) 

Penerbit 

1     
2     
…     

dst     
 
Riwayat Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019-2020: 

No Tahun Judul Lokasi Penerima Manfaat 
1     
2     
…     

dst     
 
 
 

 

KETENTUAN LAPORAN AKHIR 
HIBAH PENELITIAN KELOMPOK MAHASISWA 

UNTUK PERSIAPAN PEKAN KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) 
TAHUN 2021 

 

Setiap Tim Pemenang Hibah wajib mengumpulkan laporan akhir yang disusun dalam berupa:  
a. Draft Proposal Penelitian untuk PKM yang siap review (dalam format Microsoft 

Word/.doc/.docx); dan 
b. Materi presentasi (Microsoft Power Point/.ppt/.pptx). 

 
Adapun komponen yang harus ada dalam materi presentasi (PPT) laporan kemajuan antara lain: 
1. Halaman Depan 

a. Halaman depan berisi judul penelitian dan nama-nama peneliti yang terlibat atau 
berkontribusi;  

b. Pada bagian paling bawah ditulis ‘HIBAH PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FISIPOL UGM TAHUN 2021’; 

c. Penerima Hibah tidak diperbolehkan menambahkan logo instansi (pusat kajian/ pusat 
studi/ departemen/ Lembaga/ dll) pada halaman ini dengan asumsi bahwa penelitian 
yang dilakukan telah didanai oleh HIBAH FISIPOL UGM Tahun 2021; dan  

d. Apabila Penerima Hibah bermaksud untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak 
lain yang terlibat, maka hal tersebut dapat dicantumkan pada halaman terakhir dalam 
file presentasi ini.  

2. Detail isi proposal penelitian untuk PKM 
Bagian ini berisi uraian tentang bagian/sub-bagian dalam draft proposal PKM. 

3. Rencana Tindak Lanjut 
Bagian ini memaparkan rencana aktivitas ke depan untuk lolos dalam seleksi PKM. 

4. Daftar Pustaka 
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Hibah Advokasi Kebijakan
Deskripsi

Kriteria Pengusul

B.1.

Hibah Advokasi Kebijakan merupakan jenis hibah yang diberikan kepada 
tim pemenang Hibah Penelitian Kolaboratif tahun 2013-2020 (full 
team) untuk menyelenggarakan advokasi kebijakan guna menghasilkan 
rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief melalui kegiatan 
policy dialogue dengan mempertemukan stakeholder terkait isu yang 
diadvokasikan.

1. Pengusul adalah staf pengajar/dosen departemen atau staf peneliti/
asisten peneliti pusat kajian Fisipol UGM yang sedang tidak dalam 
tugas belajar/izin belajar;

2. Pengusul adalah tim pemenang dari kategori Hibah Penelitian 
Kolaboratif pada Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada 
Masyarakat FISIPOL UGM periode 2013-2020;

3. Pengusul mengajukan proposal dengan berbasis pada penelitian 
sebelumnya yang telah didanai oleh Hibah Penelitian, Publikasi, dan 
Pengabdian kepada Masyarakat FISIPOL UGM periode 2013-2020;

4. Apabila tidak semua anggota tim peneliti pada penelitian sebelumnya 
menjadi pengusul, maka pengusul harus mendapatkan persetujuan 
dari seluruh anggota tim peneliti tersebut; 

5. Pengusul bisa merupakan kelompok atau individu selama mendapat 
persetujuan dari seluruh anggota tim peneliti sebelumnya;

6. Tim peneliti dapat mengajukan beberapa pengusul untuk skema yang 
berbeda dengan persetujuan dari seluruh anggota tim peneliti;

7. Bekerjasama dengan mitra yang relevan.
Catatan khusus:
Apabila terdapat nama pengusul yang sama pada lebih dari 1 (satu) 
proposal pada kategori hibah yang sama dan/atau beda, maka semua 
proposal tersebut dinyatakan gugur/tidak lolos untuk seleksi administrasi 
dan substansi.

Dana dan Jumlah Paket yang Diberikan
Rp25.000.000 x 2 paket (*termasuk pajak)

Kriteria Penilaian Substansi
1. Kegiatan yang diajukan berbasis penelitian yang telah dilakukan 

oleh Tim Peneliti dan didanai oleh Hibah Penelitian, Publikasi, dan 
Pengabdian kepada Masyarakat FISIPOL UGM periode 2013-2020;

2. Proposal memuat analisis situasi yang akan menjadi target advokasi 
dan rancangan kegiatan advokasi yang akan dilakukan; dan

3. Pengusul menyertakan hasil (ouput) dari hibah sebelumnya, misalnya 
draft jurnal/laporan akhir/draft buku referensi atau monograf atau 
book chapter.

Laporan Kemajuan

Output

Tim Pemenang Hibah Advokasi Kebijakan wajib:
1. Mengumpulkan ringkasan aktivitas yang telah dilakukan (dalam 

format Microsoft Word/.doc/.docx);  
2. Materi presentasi Laporan Kemajuan (dalam format Microsoft Power 

Point/.PPT); dan 
3. Mempresentasikan laporan kemajuan tersebut dalam forum yang 

akan difasilitasi oleh fakultas.

Tim pemenang Hibah Advokasi Kebijakan wajib:
1. Mengumpulkan output berupa:

a. Bukti/dokumentasi penyelenggaraan policy dialogue bersama 
stakeholder yang relevan;

b. Bukti/dokumentasi penyelenggaraan kegiatan advokasi (contoh: 
kampanye, FGD, iklan layanan masyarakat, seminar, dll) yang 
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan 
pengambil kebijakan terkait isu yang diadvokasikan;

c. Policy brief terkait isu yang diadvokasi;
d. Poster (soft file dan hard file) sesuai ketentuan yang berlaku;
e. Materi presentasi Laporan Akhir dengan format Microsoft Power 

Point/.ppt/pptx; 
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f. Materi sinopsis sebagai salah satu dokumentasi dari Hibah FISIPOL 
2020, dengan ketentuan meliputi:
1) Memuat pendahuluan, isi dan penutup; dan
2) Maksimal sebanyak 500 kata dalam format Microsoft Word 

(.doc/.docx).
2. Mempresentasikan Laporan Akhir berbagai event yang diselenggarakan 

baik oleh fakultas maupun pihak lain dengan melampirkan 
dokumentasi bukti (sertifikat/foto/dll); dan

3. Berpartisipasi dalam pengambilan gambar video diseminasi hasil 
penelitian hibah yang difasilitasi oleh UP3M dan Unit Media Fisipol 
UGM. 

Hibah Pengabdian
kepada Masyarakat

Deskripsi

Kriteria Pengusul

B.1.

Hibah Pengabdian kepada Masyarakat merupakan jenis hibah yang 
diberikan kepada tim pemenang Hibah Penelitian tahun 2013-2020 (full 
team) untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
dan menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief.

1. Pengusul adalah staf pengajar/dosen atau staf peneliti/asisten peneliti 
pusat kajian Fisipol UGM yang sedang tidak dalam tugas belajar/izin 
belajar;

2. Pengusul adalah Tim Pemenang dari kategori Hibah Penelitian 
Kolaboratif dari Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada 
Masyarakat FISIPOL UGM periode 2013-2020;

3. Pengusul mengajukan proposal dengan berbasis pada penelitian 
sebelumnya yang telah didanai oleh Hibah Penelitian, Publikasi, dan 
Pengabdian kepada Masyarakat FISIPOL UGM periode 2013-2020;

4. Apabila tidak semua anggota tim peneliti pada penelitian sebelumnya 
menjadi pengusul, maka pengusul harus mendapatkan persetujuan 
dari seluruh anggota tim peneliti tersebut; 

5. Pengusul bisa merupakan kelompok atau individu selama mendapat 
persetujuan dari seluruh anggota tim peneliti sebelumnya;

6. Tim peneliti dapat mengajukan beberapa pengusul untuk skema yang 
berbeda dengan persetujuan dari seluruh anggota tim peneliti;

7. Bekerjasama dengan mitra yang relevan.
Catatan khusus:
Apabila terdapat nama pengusul yang sama pada lebih dari 1 (satu) 
proposal pada kategori hibah yang sama dan/atau beda, maka semua 
proposal tersebut dinyatakan gugur/tidak lolos untuk seleksi administrasi 
dan substansi.
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Dana dan Jumlah Paket yang Diberikan
Rp25.000.000 x 2 paket (*termasuk pajak)

Kriteria Penilaian Substansi
1. Kegiatan yang diajukan berbasis penelitian yang telah dilakukan 

oleh Tim Peneliti dan didanai oleh Hibah Penelitian, Publikasi, dan 
Pengabdian kepada Masyarakat FISIPOL UGM periode 2013-2020;

2. Proposal memuat analisis situasi yang akan menjadi target dan 
rancangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan 
dilakukan; 

3. Pengusul menyertakan hasil (output) dari hibah sebelumnya, misalnya 
draft jurnal/laporan akhir/draft buku referensi atau monograf atau 
book chapter;

4. Deskripsi tujuan kegiatan yang meliputi:   
a. Program mampu mengentaskan masalah sosial dan politik yang 

dihadapi oleh masyarakat;
b. Program mampu mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas 

masyarakat;
c. Program mampu mendorong kemandirian masyarakat; dan
d. Program mampu menuntun masyarakat dan mitra untuk 

mempermudah akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan 
serta mewujudkan masyarakat yang dinamis.

5. Deskripsi program dan solusi yang ditawarkan melalui kegiatan yang 
meliputi: 
a. Kelayakan metode;
b. Kecocokan permasalahan dengan program; 
c. Solusi yang akan dilakukan; dan
d. Potensi keberlanjutan program.

6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui kerjasama 
yang sinergis antara pelbagai pemangku kepentingan (mitra), misal: 
desa, kampung, komunitas, kelas dan atau kelompok profesi.

Laporan Kemajuan

Output

Tim Pemenang Hibah Pengabdian kepada Masyarakat wajib:
1. Mengumpulkan ringkasan temuan penelitian sementara (dalam 

format Microsoft Word/.doc/.docx);  
2. Materi presentasi Laporan Kemajuan (dalam format Microsoft Power 

Point/.PPT); dan 
3. Mempresentasikan laporan kemajuan tersebut dalam forum yang 

akan difasilitasi oleh fakultas.

Tim pemenang Hibah Pengabdian kepada Masyarakat wajib:
1. Mengumpulkan output berupa:

a. Bukti/dokumentasi penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat; 

b. Policy brief sesuai isu kegiatan pengabdian;
c. Poster (soft file dan hard file) sesuai ketentuan yang berlaku;
d. Materi presentasi Laporan Akhir dengan format Microsoft Power 

Point/.ppt/.pptx; 
e. Materi sinopsis sebagai salah satu dokumentasi dari Hibah FISIPOL 

2020, dengan ketentuan meliputi:
1) Memuat pendahuluan, isi dan penutup; dan
2) Maksimal sebanyak 500 kata dalam format Microsoft Word 

(.doc/.docx).
2. Mempresentasikan Laporan Akhir berbagai event yang diselenggarakan 

baik oleh fakultas maupun pihak lain dengan melampirkan 
dokumentasi bukti (sertifikat/foto/dll); dan

3. Berpartisipasi dalam pengambilan gambar video diseminasi hasil 
penelitian hibah yang difasilitasi oleh UP3M dan Unit Media Fisipol 
UGM. 
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Ketentuan Hibah Hilirisasi 
Output Penelitian
1. Proses Seleksi: 

a. Proses seleksi untuk Hibah Hilirisasi Output Penelitian dilakukan 
melalui mekanisme blind review. 

b. Tim Reviewer terdiri dari Tim Review Administratif dan Tim Review 
Substansi. 

c. Tim Review Administratif berasal dari Sekretariat Hibah dan 
Dewan Pertimbangan Riset FISIPOL UGM. 

d. Tim Review Substansi berasal dari reviewer internal dan eksternal 
FISIPOL UGM.

e. Proposal yang telah diajukan (submitted) akan diseleksi 
secara administratif melalui mekanisme desk review dengan 
memperhatikan prasyarat di tiap kategori hibah, misalnya: 
komposisi tim, kelengkapan Surat Keterangan bagi peneliti/
asisten peneliti pusat kajian fakultas, kelengkapan pengisian 
formulir pengajuan, dan proposal yang sesuai dengan sistematika 
dari tim hibah. 

f. Apabila terdapat nama pengusul yang sama pada lebih dari 1 
(satu) proposal, maka semua proposal tersebut dinyatakan 
gugur/tidak lolos untuk seleksi administrasi dan substansi. 

g. Tim desk review akan melakukan pengecekan orisinalitas dan cek 
plagiasi terhadap proposal melalui software Turnitin dengan batas 
toleransi similarity 20%. Apabila terdapat indikasi plagarisme, 
maka proposal dianggap gugur/tidak lolos. Pada tahap ini, tim 
desk review juga akan memberi skor terhadap hasil penilaian 
kelengkapan administratif. 

h. Tahap selanjutnya adalah blind review yang dilakukan oleh dua 
reviewer yang berasal dari dalam FISIPOL dan luar FISIPOL. 

i. Tim yang akan lolos ke tahap berikutnya adalah tim yang memiliki 
skor minimal 7,5 dari kedua reviewer. 

j. Apabila kedua reviewer atau salah satu reviewer memberikan skor 

di bawah 7,5 dari total penilaian, maka tim tersebut gugur atau 
tidak lolos.

k. Tim yang lolos akan dibuat peringkat berdasarkan total skor akhir 
hasil desk review dan blind review.  Peringkat ini akan menjadi 
rekomendasi bagi Dewan Pertimbangan Riset FISIPOL UGM 
dalam menetapkan keputusan pemenang Hibah Penelitian, 
Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

l. Apabila jumlah penerima hibah dalam satu kategori lebih sedikit 
dari jumlah kuota yang disediakan karena skor minimal tidak 
terpenuhi, maka tidak akan dilakukan pembukaan seleksi kembali. 

Gambar 4. Alur Seleksi Hibah Hilirisasi Output Penelitian

2. Tata Kelola
a. Submit Proposal

1) Setiap Tim Pengusul yang diwakili oleh Ketua Tim Pengusul 
wajib membuat akun pada Portal Hibah dengan menggunakan 
email UGM. Pembuatan akun ini membutuhkan proses 
verifikasi dari server, sehingga pembuatan akun hanya dapat 
dilakukan pada tanggal 4 Januari-26 Februari 2021.

2) Proposal wajib di-submit melalui Portal Hibah Penelitian 
FISIPOL UGM Tahun 2021 (hibahriset.fisipol.ugm.ac.id) 
paling lambat hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, pukul 
24.00 WIB. 

3) Setiap pengusul wajib memastikan bahwa proposal yang 
diunggah harus berstatus submit dengan menekan tombol 
‘SUBMIT’. Semua proposal yang belum berstatus ‘submit’ 
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dan/atau dikirimkan melewati batas waktu tersebut 
dinyatakan gugur. Portal Hibah akan tertutup aksesnya 
secara otomatis sesuai deadline tersebut.

4) Sekretariat Hibah tidak menerima pengajuan proposal di 
luar portal yang disediakan, misalnya melalui email dan/atau 
penyerahan dokumen secara langsung; dan 

5) Pengusul diharapkan untuk memperhatikan secara seksama 
administrasi yang harus di-submit bersamaan dengan 
formulir pengajuan dan proposal. Kelengkapan prasyarat 
menjadi dasar penilaian administratif. 

Tabel 4 Prasyarat Administrasi Hibah Hiliriasi Output Penelitian

No Kategori
Formulir 
Penga-

juan
Proposal CV Surat Kesediaan 

Mitra

Surat 
Keterangan 

Peneliti
RAB

1 Advokasi 
Kebijakan √ √ √ √ √* √

2 Pengabdian 
kepada 
Masyarakat

√ √ √ √ √* √

*=jika diperlukan

b. Tim Pengusul tidak diperkenankan untuk mengajukan proposal 
yang sama di dua atau lebih kategori yang berbeda. 

c. Keanggotaan Tim Pengusul:

1. Pengusul adalah staf pengajar/dosen atau staf peneliti/
asisten peneliti pusat kajian Fisipol UGM yang sedang tidak 
dalam tugas belajar/izin belajar.

2. Pengusul adalah Tim Pemenang dari kategori Hibah 
Penelitian Kolaboratif dari Hibah Penelitian, Publikasi, dan 
Pengabdian kepada Masyarakat FISIPOL UGM periode 
2013-2020.

3. Pengusul mengajukan proposal dengan berbasis pada 
penelitian sebelumnya yang telah didanai oleh Hibah 
Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat 
FISIPOL UGM periode 2013-2020.

4. Apabila tidak semua anggota tim peneliti pada penelitian 

sebelumnya menjadi pengusul, maka pengusul harus 
mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota tim peneliti 
tersebut. 

5. Pengusul bisa merupakan kelompok atau individu selama 
mendapat persetujuan dari seluruh anggota tim peneliti 
sebelumnya.

6. Tim peneliti dapat mengajukan beberapa pengusul untuk 
skema yang berbeda dengan persetujuan dari seluruh 
anggota tim peneliti.

7. Tim pengusul tidak diperkenankan untuk mengajukan 
proposal yang sama di lebih dari satu kategori hibah yang 
berbeda. 

8. Bagi pengusul yang proposalnya diterima di lebih dari satu 
jenis kategori hibah, maka harus memilih salah satu.

9. Ketentuan Mitra:

a) Mitra merupakan representasi dari instansi sesuai 
kebutuhan pada tiap kategori hibah (contoh: staf NGO, 
staf instansi pemerintah, dan/atau peneliti/pengajar dari 
lembaga penelitian/universitas asing); 

b) Mitra wajib menyertakan Surat Kesediaan yang ditujukan 
kepada Ketua dan/atau Anggota Tim Pengusul dimana 
di dalamnya menyatakan bahwa yang bersangkutan 
akan berkolaborasi dan/atau bekerja sama dalam 
pelaksanaan kegiatan sesuai kategori hibah apabila Tim 
Pengusul menjadi Pemenang Hibah. Selain itu, Mitra juga 
menyebutkan bentuk kontribusinya dalam penelitian;  

d. Keanggotaan Tim Hibah Hilirisasi Output Penelitian:
1) Tim Hibah Hilirisasi Output Penelitian adalah tim yang 

dinyatakan sebagai pemenang pada salah satu kategori 
dalam Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Tahun 2021; 

2) Keanggotaan Tim Hibah Hilirisasi Output Penelitian terdiri 
atas Ketua Tim dan Anggota Tim yang nama-namanya 
tercantum dalam Kontrak Kerja;

3) Ketentuan sebagai Ketua Tim, antara lain: 
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a) Nama Ketua Tim harus sesuai dengan Nama Ketua 
Tim Pengusul; dan

b) Ketua Tim tidak boleh menjadi Ketua dan/atau 
Anggota Tim di Tim Hibah lainnya, baik pada kategori 
yang sama maupun yang berbeda.

4) Ketentuan sebagai Anggota Tim, antara lain: 
a) Nama-nama Anggota Tim adalah nama-nama yang 

sesuai dengan Kontrak Kerja;
b) Anggota Tim Hibah tidak boleh menjadi ketua dan/

atau anggota tim di Tim Hibah lainnya, baik pada 
kategori yang sama maupun yang berbeda; dan

c) Bagi anggota tim yang statusnya bukan tenaga 
pengajar, maka ketentuan administrasi keuangan 
disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) 
Universitas yang berlaku.

5) Apabila Tim Hibah membutuhkan tenaga pendukung 
dalam pelaksanaan hibah yang namanya tidak tercantum 
dalam Kontrak Kerja (bukan menjadi Anggota Tim), maka 
ketentuannya sebagai berikut:
a) Tenaga pendukung tersebut berstatus sebagai 

asisten peneliti, dengan rincian sebagai berikut: a) 
surveyor; b) enumerator; c) laboran; dan/atau e) staf 
administrasi; dan

b) Tenaga pendukung berhak atas honorarium dan 
uang harian lapangan sesuai ketentuan yang berlaku 
dalam Standar Biaya Umum (SBU) Universitas. 

6) Ketua Tim dan Anggota Tim yang tertera dalam Kontrak 
Kerja memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
a) Nama-nama Ketua Tim dan Anggota Tim yang 

tertera dalam Kontrak Kerja tidak dapat dialihkan 
atau digantikan dan wajib menyelesaikan tanggung-
jawab pekerjaan, kecuali karena alasan force majeure 
(misal: meninggal dunia dan sakit parah);

b) Kontrak Kerja tidak mengatur status peneliti dan/
atau asisten peneliti dalam tim, melainkan hanya 

mengatur status Ketua Tim dan Anggota Tim yang 
berimplikasi pada honorarium dan hilirisasi hasil 
kegiatan;

c) Honorarium Peneliti hanya diberikan kepada nama-
nama Ketua dan Anggota Tim yang tertera dalam 
Kontrak Kerja; 

d) Nama-nama tenaga pendukung yang di luar Kontrak 
Kerja wajib menyertakan surat tugas (yang dibuat 
oleh UP3M) untuk keperluan honorarium; dan 

e) Nama-nama Ketua Tim dan Anggota Tim yang 
tertera dalam Kontrak Kerja memiliki hak cipta atas 
hasil pekerjaan dan hilirisasi ke depannya nanti. 

7) Tim Hibah tidak diperbolehkan untuk menambah 
Anggota Tim selama pelaksanaan kegiatan. Penambahan 
Anggota Tim hanya dapat dilakukan sebelum 
penandatanganan Kontrak Kerja. 

e. Tim Pemenang Hibah Hilirisasi Output Penelitian berpartisipasi 
dalam pengambilan gambar video diseminasi hibah penelitian 
yang akan difasilitasi oleh UP3M dan Unit Media Fisipol UGM. 
Video berdurasi maksimal 5 menit.

3. Keuangan
a. Hibah Hilirisasi Output Penelitian berbasis keluaran (output 

based) dan tidak membatasi proporsi pembagian komponen 
anggaran. 

b. Dalam penelitian berbasis keluaran (output based), Tim Pemenang 
Hibah tidak diwajibkan untuk membuat dan mengumpulkan 
laporan keuangan.

c. Tim Pemenang Hibah Hilirisasi Output Penelitian bertanggung 
jawab penuh terhadap penggunaan dana penelitian yang 
diterima, sehingga apabila di kemudian hari dilakukan Audit 
Laporan Keuangan oleh oleh Kantor Audit Internal (KAI) 
Universitas Gadjah Mada, audit oleh Kantor Akuntan Publik 
(KAP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik 
Indonesia, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab penuh 
Tim Pemenang Hibah. Oleh karenanya, diharapkan Tim 
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Pemenang Hibah memiliki catatan transaksi keuangan dan arsip 
bukti pengeluaran (nota) dan bukti pendukung lainnya sesuai 
dengan peraturan yang berlaku di universitas.. 

d. Setelah pengumuman pemenang hibah dikeluarkan, Sekretariat 
Hibah akan mengundang para Tim Pemenang Hibah pada sesi 
koordinasi teknis keuangan.

e. Sebelum proses penandatanganan Kontrak Kerja, setiap 
Tim Pemenang Hibah wajib untuk mengumpulkan Rencana 
Anggaran Belanja (RAB) kepada Sekretariat Hibah sesuai format 
dan telah diverifikasi oleh pihak keuangan fakultas.

f. Dana Hibah Hilirisasi Output Penelitian diberikan melalui 2 
(dua) termin, yaitu:

1) Termin 1 (satu) sebesar 70% dari total anggaran 
(Rp17.500.000,-) diberikan setelah selesai proses 
penandatanganan Kontrak Kerja; dan

2) Termin 2 (dua) sebesar 30% dari total anggaran 
(Rp7.500.000,-) diberikan setelah mengumpulkan output 
kegiatan. 

g. Dana Hibah Hilirisasi Output Penelitian diberikan oleh pihak 
keuangan fakultas kepada Ketua Tim Hibah melalui Wallet pada 
Simaster UGM.

h. Ketua Tim Hibah diperbolehkan untuk mendelegasikan 
wewenang penggunaan Wallet tersebut kepada Anggota Tim 
Hibah selama yang bersangkutan terdaftar dalam HRIS UGM.

i. Apabila Ketua Tim Hibah mendelegasikan kewenangan 
penggunaan Wallet, maka Ketua Tim Hibah tidak dapat 
mengoperasikannya melalui aplikasi Simaster miliknya. 

j. Pembelanjaan dana kegiatan berbasis output dikategorikan 
menjadi 2 (dua) komponen, yaitu pembelanjaan barang/jasa dan 
pembelanjaan honorarium.

k. Pembelanjaan barang/jasa:
1 ) Transaksi dapat dilakukan melalui aplikasi simaster dengan 

mengklik aplikasi Wallet.
2 ) Transaksi antar bank dikenakan biaya administrasi sebesar 

Rp6.500,- yang terdebet otomatis dari Wallet. 

3 ) Pengeluaran melalui aplikasi secara otomatis sudah 
terdefinisi berdasarkan jenis belanja, sehingga lebih 
mudah di belakang hari jika membutuhkan rincian catatan 
pengeluaran.

4 ) Apabila melakukan tarik tunai seluruh dana kegiatan, maka 
Tim Pemenang Hibah dimohon untuk menyimpan bukti 
transaksi selama 5 tahun masa pemeriksaan pajak. 

l. Pembelanjaan honorarium:
1 ) Belanja honorarium ditujukan untuk honorarium pelaksana 

penelitian, yaitu: surveyor, enumerator, laboran/teknisi, 
dan staf administrasi serta narasumber yang terlibat dalam 
kegiatan penelitian.

2 ) Belanja honorarium kepada pelaksana kegiatan dan/atau 
narasumber dengan status sebagai Non Pegawai UGM 
dilakukan oleh Tim Pemenang Hibah melalui transfer dari 
aplikasi Wallet ke rekening penerima honor dan/atau dapat 
dibayarkan secara tunai, dimana perhitungan dan tanggung 
jawab pajak terkait perpajakan diserahkan kepada peneliti 
(Tim Pemenang Hibah). 

3 ) Belanja honorarium kepada pelaksana kegiatan dan/
atau narasumber dengan status sebagai Pegawai UGM 
mengikuti prosedur sebagai berikut:

a ) Tim Pemenang Hibah mengajukan permohonan 
pembayaran honorarium ke Sekretariat Hibah 
melalui surel: hibahriset.fisipol@ugm.ac.id dengan 
subyek surel Honor_Hibah_2021_NamaKetuaTim 
dengan melampirkan Daftar Usulan Transfer 
Penerimaan Honorarium mengikuti format sesuai 
lampiran.

b ) Pembayaran honorarium bagi pelaksana kegiatan 
dan/atau narasumber dengan status pegawai UGM 
dilakukan melalui SIMKEU oleh pihak Keuangan 
Fakultas berdasarkan Daftar Usulan Transfer 
Penerimaan Honorarium dan sudah terverifikasi.
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KEBUTUHAN ADMINISTRATIF 
UNTUK PENGAJUANHIBAH HILIRISASI OUTPUT PENELITIAN 

ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
Setiap Tim Pengusul wajib mengunggah (upload) dokumen berikut: 
1. FORMULIR PENGAJUAN HIBAH HILIRISASI OUTPUT PENELITIAN TAHUN 

2021 
• Pengusul wajib mengisi formulir dengan lengkap dengan disertai tanda tangan 

asli. 
 

2. PROPOSAL HIBAH HILIRISASI OUTPUT PENELITIAN TAHUN 2021 
• Pengusul wajib mengikuti format yang sudah disediakan oleh Sekretariat 

Hibah;  
• Pengusul tidak diperbolehkan untuk menambahkan desain dalam proposal; 

dan 
• Proposal dikirimkan dalam fomat Microsoft Word (.doc atau .docx) dengan 

sistematika sesuai tercantum. 
 

3. CURRICULUM VITAE (CV) UNTUK DOSEN/STAF PENGAJAR/PENELITI  
• Pengusul wajib mengisi CV sesuai format yang telah ditentukan. 
 

4. PANDUAN SURAT KESEDIAAN MITRA 
• Surat Kesediaan Mitra wajib mengikuti ketentuan yang ada. 
 

5. SURAT KETERANGAN PENELITI/ASISTEN PENELITI 
• Surat ini diperuntukkan bagi pengusul yang berasal dari pusat kajian/studi;  
• Jika ada pengusul yang berstatus sebagai dosen FISIPOL, tapi menggunakan 

identitas sebagai peneliti di pusat kajian/pusat studi, maka wajib menyertakan 
surat ini; dan  

• Format penulisan surat wajib mengikuti format yang telah ditentukan. 
 

Untuk download file pendukung dalam bentuk document (.doc/docx), silakan ke: 
hibahriset.fisipol.ugm.ac.id 
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UNIVERSITAS GADJAH MADA 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

FORMULIR PENGAJUAN 
HIBAH ADVOKASI KEBIJAKAN/ HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

(*) 
TAHUN 2021 

Nama-nama yang bertandatangan di bawah ini: 
1 Nama Lengkap :  
 Nomor KTP :  
 Tempat & Tanggal Lahir :  
 NIP/ NIU :  
 Asal Instansi :  
 (Departemen/ Pusat 

Kajian/ Pusat Studi) 
  

 Jabatan : Tenaga Pengajar (Dosen)/ Peneliti/ Asisten Peneliti* 
 Nomor HP (WA) :  
 Email UGM :  
 Alamat Rumah :  
    
    
 Selanjutnya sebagai KETUA TIM PENGUSUL. 

2 Nama Lengkap :  
 Nomor KTP :  
 Tempat & Tanggal Lahir :  
 NIP/ NIU :  
 Asal Instansi :  
 (Departemen/ Pusat 

Kajian/ Pusat Studi) 
  

 Jabatan : Tenaga Pengajar (Dosen)/ Peneliti/ Asisten Peneliti* 
 Nomor HP (WA) :  
 Email UGM :  
 Alamat Rumah :  
    
    
 Selanjutnya sebagai ANGGOTA TIM PENGUSUL. 

3 Nama Lengkap :  
 Nomor KTP :  
 Tempat & Tanggal Lahir :  
 NIP/ NIU :  
 Asal Instansi :  
 (Departemen/ Pusat 

Kajian/ Pusat Studi) 
  

 Jabatan : Tenaga Pengajar (Dosen)/ Peneliti/ Asisten Peneliti* 

 

 Nomor HP (WA) :  
 Email UGM :  
 Alamat Rumah :  
    
    
 Selanjutnya sebagai ANGGOTA TIM PENGUSUL. 

Bermaksud untuk mengusulkan Hibah Hilirisasi Output Penelitian Advokasi Kebijakan/ Hibah 
Hilirisasi Pengabdian Kepada Masyarakat (*) yang berjudul: 

“JUDUL KEGIATAN“ 

Adapun usulan hibah ini merupakan Kegiatan yang dikembangkan berdasarkan hasil Hibah 
Penelitian yang didanai oleh FISIPOL UGM pada tahun         di kategori Hibah _______                                  
dengan judul “                   “. 

Berikut daftar anggota Tim Peneliti dari hibah sebelumnya yang menyatakan kesediaannya 
untuk tidak terlibat dalam Tim Pengusul Hilirisasi Output Penelitian: 

No Nama Anggota Tim Peneliti Alasan Tidak Terlibat Tanda Tangan 
1    
2    
…    

dst    

Sebagai bahan pertimbangan, apabila proposal kami memenangkan hibah ini, maka: 
1. Kami bersedia melaksanakan tugas sebagai Ketua/ Anggota Tim secara aktif; dan 
2. Kami bersedia untuk menerima konsekuensi dan tanggung jawab sesuai dengan yang 

tercantum dalam kontrak. 
 

Dibuat di  : 
Pada tanggal : 

 
Yang Membuat Pernyataan, 

   
 Anggota Tim:  
 
 

  

(                                          )  (                                           ) 
 Ketua Tim:  
  

 
 

 (                                               )  
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PROPOSAL 
HIBAH ADVOKASI KEBIJAKAN/HIBAH PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT (*)  
TAHUN 2021 

I. JUDUL  
Tuliskan judul kegiatan.  
 
 

II. NAMA-NAMA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENGUSUL 

No Nama Asal Departemen/ Pusat 
Kajian/ Pusat Studi Posisi dalam Tim 

1.   Ketua Tim 
2.   Anggota Tim 
3.   Anggota Tim 

III.  NAMA-NAMA PENELITI DAN ASAL INSTANSI 
Tuliskan nama-nama yang terlibat penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam 
pengusulan hibah.  

No Nama Asal Instansi Posisi dalam Tim 
1.   Ketua Tim 
2.   Anggota Tim 
3.   Anggota Tim 

IV. RINGKASAN (maksimal 250 kata) 
Kemukakan masalah atau kesenjangan yang akan diatasi, tujuan jangka panjang, target 
khusus yang ingin dicapai, dan metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan 
tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang 
rencana kegiatan yang diusulkan.  
 
 

V. LATAR BELAKANG (maksimal 500 kata) 
Uraikan latar belakang dan permasalahan yang mendasari, tujuan, dan urgensi kegiatan 
pengabdian atau advokasi. Pada bagian ini juga dijelaskan analisis situasi dan 
permasalahan yang dihadapi oleh mitra pengabdian atau isu yang diadvokasi.  
 
 

VI. TUJUAN DAN MANFAAT (maksimal 150 kata) 
Uraikan tujuan dan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian atau advokasi 
ini.  
 
 

VII.  TARGET DAN LUARAN (maksimal 150 kata) 
Uraikan kegiatan dengan target dan luaran yang meliputi: (a) Program mampu 
mengentaskan masalah sosial dan politik yang dihadapi oleh masyarakat; (b) Program 

 

mampu mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas masyarakat; dan (c) Program 
mampu mendorong kemandirian masyarakat.  
 
 

VIII. LOKASI KEGIATAN (maksimal 150 kata) 
Tuliskan lokasi kegiatan yang dipilih dan alasan pemilihan tempat.  
 
 

IX. MITRA (maksimal 150 kata) 
Tuliskan mitra kegiatan dan uraikan bentuk kolaborasi yang dilakukan.  
 
 

X. KELOMPOK SASARAN (maksimal 150 kata) 
Uraikan kelompok sasaran dari kegiatan advokasi atau pengabdian kepada 
masyarakat. 
 
 

XI. AKTIVITAS 
Tuliskan rencana kegiatan pengabdian meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan 
evaluasi kegiatan dalam kurun waktu pelaksanaan sesuai dengan timeline dari 
penyelenggara hibah.  

No Aktivitas Waktu Pelaksanaan 
April Mei Juni Juli Agustus September Oktober 

1         
2         
…         

dst         

XII.  KEBERLANJUTAN PROGRAM (maksimal 250 kata) 
Uraikan potensi keberlanjutan program kegiatan pengabdian atau advokasi. 
 
 

XIII.  RENCANA ANGGARAN BIAYA  
~TERLAMPIR~ 

 
CATATAN:  
• RAB diunggah dalam portal hibah dengan format Ms. Excel (.xls/ .xlsx). 
• Tuliskan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Keseluruhan, RAB Termin 1, dan RAB 

Termin 2. 
 

XIV. DAFTAR PUSTAKA  
Teknik penulisan daftar pustaka merujuk pada teknik penulisan APA style. 
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CURRICULUM VITAE (CV) 
 

Nama Lengkap  
Email UGM  
Email Aktif Lainnya (selain email UGM)  
Copy Link URL Google Scholar  
Copy Link URL SINTA  
Copy Link URL SCOPUS ID  
Copy Link URL PRISMA  

 
Riwayat Penelitian Tahun 2019-2020: 

No Tahun Judul Metode Instansi/ Lembaga 
1     
2     
…     

dst     
 
Riwayat Publikasi Tahun 2019-2020: 

No Tahun Judul 
Jenis 

(Jurnal/ Buku/ 
Prosiding/ dll) 

Penerbit 

1     
2     
…     

dst     
 
Riwayat Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019-2020: 

No Tahun Judul Lokasi Penerima Manfaat 
1     
2     
…     

dst     
 
 
 

 

 

PANDUAN SURAT KESEDIAAN MITRA 
 
Surat Kesediaan Mitra wajib memuat: 

1. Kop surat/ letterhead resmi dari instansi yang menjadi mitra; 
2. Nama Ketua/ Anggota Tim Pengusul sebagai subjek tujuan surat; 
3. Identitas dan jabatan Mitra;  
4. Pernyataan tentang kesediaan dan penjelasan tentang bentuk kolaborasi; dan 
5. Tanda tangan/signature dari Mitra. 

 
Catatan: Apabila Surat Kesediaan Mitra tidak memenuhi ketentuan di atas, maka surat 
tersebut dianggap tidak sah.  
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SURAT KETERANGAN 
PENELITI/ASISTEN PENELITI PUSAT KAJIAN 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Lengkap   : 
NIP/NIU   : 
Jabatan   :  

menyatakan bahwa, 
Nama Lengkap   : 
Pendidikan terakhir  : 
No. HP    : 
Email UGM   : 

merupakan staf peneliti/asisten peneliti* di Pusat Kajian/Pusat Studi* __(nama pusat 
kajian/ studi)________________  
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Keterangan: 
(*) Coret salah satu 
Tanda tangan kepala disertai cap resmi Lembaga. 
 
 

 Dibuat di  : 
 Pada tanggal : 
 
Yang menyatakan,  
Kepala ___________ 
 
 
 
 

(Nama Terang) 
NIP/NIU 

 

RAB 
HIBAH HILIRISASI OUTPUT PENELITIAN TAHUN 2021 

Kategori Hibah :  
Judul :  
Nama Ketua Tim :  
CP HP Ketua Tim :  
Email :  

(*Catatan: RAB dikumpul dalam file Ms.Excel (.xls/ .xlsx) yang berisi 3 sheets, yaitu: Sheet 1 untuk RAB 
Keseluruhan; Sheet 2 untuk RAB Termin 1; dan Sheet 3 untuk RAB Termin 2) 
 

No Uraian Rincian Harga Satuan Total 
Volume Satuan 

A Biaya Personil (51)     
 Honorarium Tim Hibah     
 Ketua Tim     
 Anggota Tim     

 
Asisten Peneliti (meliputi: surveyor, 
enumerator, laboran, dan staf 
administrator) 

    

 Honorarium Lain     
 Narasumber     

 
Penunjang workshop (meliputi: 
notulen, moderator, ketua panitia, 
pembawa acara, fasilitator) 

    

 Transkript/ translate     
 Mitra lokal     
 Desainer/ layouter     
 JUMLAH A Rp 
      
B Biaya Perjalanan (54)     
 Perjalanan Dinas Dalam Negeri     
 Tiket (Pesawat/ Kereta/ Bus/ dll)     
 Akomodasi (Penginapan)     
 Uang Harian     
 Uang Transportasi     
 Perjalanan Dinas Luar Negeri     
 Tiket (Pesawat/ Kereta/ Bus/ dll)     
 Akomodasi (Penginapan)     
 Uang Harian     
 Uang Transportasi     
 Pendukung Perjalanan Lainnya     
 Paket Meeting     
 JUMLAH B Rp 
      

C Barang dan Jasa, Habis Pakai Lainnya 
(52)     

 Konsumsi     
 Pembelian ATK     
 Pembelian Merchandise     
 Cetak     
 Fotocopy     
 Sewa Kendaraan     
 JUMLAH C Rp 
      
D Modal     
 Pembelian Buku     
 …     
 ….      
 TOTAL D Rp 
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No Uraian Rincian Harga Satuan Total Volume Satuan 
      
 TOTAL RAB (A + B + C + D) Rp 
      

 
(*di bawah ini merupakan kolom tambahan untuk pengusulan RAB Termin 2) 

No Keterangan Nominal (Rp) 
1 Termin 2 Rp 
2 Sisa RAB Termin 1 Rp 
 Total RAB Termin 2 Rp 

 
 

Ketua Tim Hibah 
 
 
 

(____ Nama____) 
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KETENTUAN LAPORAN KEMAJUAN 
HIBAH HILIRISASI OUTPUT PENELITIAN TAHUN 2021 

Setiap tim Penerima Hibah wajib mengumpulkan laporan kemajuan yang disusun dalam 
berupa:  

1. Ringkasan kemajuan aktivitas (dalam format MS. Word/.doc); dan 
2. Materi presentasi (MS. Power Point/ .PPT). 

 
Adapun komponen yang harus ada dalam laporan kemajuan antara lain: 
1. Halaman Depan 

a. Halaman depan berisi judul penelitian dan nama-nama peneliti yang terlibat 
atau berkontribusi;  

b. Pada bagian paling bawah ditulis ‘HIBAH PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FISIPOL UGM TAHUN 2021’; 

c. Penerima Hibah tidak diperbolehkan menambahkan logo instansi (pusat 
kajian/ pusat studi/ departemen/ Lembaga/ dll) pada halaman ini dengan 
asumsi bahwa penelitian yang dilakukan telah didanai oleh HIBAH FISIPOL 
UGM Tahun 2021; dan  

d. Apabila Penerima Hibah bermaksud untuk mengucapkan terima kasih kepada 
pihak lain yang terlibat, maka hal tersebut dapat dicantumkan pada halaman 
terakhir dalam file presentasi ini.  

2. Latar Belakang 
Bagian ini berisi uraian latar belakang dan permasalahan yang diteliti, tujuan, dan 
urgensi penelitian. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan tentang target temuan 
di awal desain penelitian dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. 

3. Rumusan Masalah 
Bagian ini memaparkan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh peneliti 
melalui penelitian ini.  

4. Tujuan dan Manfaat 
Bagian ini menjelaskan tujuan dan manfaat dari adanya penelitian ini.  

5. Kajian Pustaka (Literature Review) 
Bagian ini memaparkan tentang studi-studi terdahulu yang relevan dalam 
penelitian ini. Selain itu, peneliti menjelaskan standing position dan/atau kebaruan 
dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.  

6. Metode Kegiatan 
Bagian ini berisi tentang pendekatan, metode, dan alur kegiatan baik yang telah 
dilakukan oleh tim, maupun yang akan dilakukan kemudian.  

7. Output Kegiatan yang Telah Tercapai 
Bagian ini memaparkan tentang temuan-temuan sementara penelitian. 

8. Daftar Pustaka 
Bagian ini berisi bibliography yang citation-nya digunakan dalam materi presentasi 
ini.  

 

KETENTUAN LAPORAN AKHIR 
HIBAH HILIRISASI OUTPUT PENELITIAN TAHUN 2021 

 

Setiap Tim Pemenang wajib mengumpulkan materi presentasi (Microsoft Power Point/ 
.PPT/.PPTX) yang berisi: 

1. Halaman Depan 
a. Halaman depan berisi judul penelitian dan nama-nama peneliti yang terlibat 

atau berkontribusi;  
b. Pada bagian paling bawah ditulis ‘HIBAH PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FISIPOL UGM TAHUN 2021’; 
c. Tim Pemenang Hibah tidak diperbolehkan menambahkan logo instansi 

(pusat kajian/pusat studi/departemen/Lembaga/dll) pada halaman ini 
dengan asumsi bahwa penelitian yang dilakukan didanai oleh HIBAH 
FISIPOL 2021; dan  

d. Apabila Tim Penerima Hibah bermaksud untuk mengucapkan terima kasih 
kepada pihak lain yang terlibat, maka hal tersebut dapat dicantumkan pada 
halaman terakhir dalam file presentasi ini.  

2. Pendahuluan 
Bagian ini berisi beberapa hal dan dijelaskan secara singkat sewaktu melakukan 
presentasi, antara lain: 
a. Latar Belakang 
b. Rumusan Masalah 
c. Tujuan dan Manfaat 
d. Kajian Pustaka (Literatur Review) 
e. Kerangka Teori 
f. Metode 

3. Pencapaian Output Kegiatan 
Bagian ini memaparkan tentang output yang telah dicapai. 

4. Diskusi 
Bagian ini mendiskusikan hasil temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian 
yang telah dilakukan.  

5. Penutup 
Bagian memuat kesimpulan, limitasi studi, dan rekomendasi bagi para pihak serta 
bagi studi lebih lanjut terkait topik serupa.  

6. Daftar Pustaka 
Bagian ini berisi bibliography yang citation-nya digunakan dalam materi  
presentasi ini. 
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Contoh layout poster: 

 

 

 

 

42 cm 

59,4 cm 
cm 

HIBAH PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN PENGABDIAN 
KEPADA MASYARAKAT FISIPOL UGM TAHUN 2021 

 

KETENTUAN PEMBUATAN POSTER 
HIBAH HILIRISASI OUTPUT PENELITIAN TAHUN 2021 

 

Semua Tim Penerima Hibah wajib untuk mengumpulkan poster dengan ketentuan: 
1. Ukuran poster ialah A2 (42 cm x 59,4 cm); 
2. Jenis kertas poster menggunakan kertas jenis Ivory 230; 
3. Ukuran dan jenis huruf menyesuaikan sepanjang poster dapat terbaca dalam 

jarak sekitar 1-2 meter;  
4. Judul penelitian/kegiatan ditulis dengan huruf dalam ukuran besar, sedangkan 

untuk isi poster menggunakan huruf dengan ukuran yang lebih kecil;  
5. Desain/layout poster harus memperhatikan beberapa prinsip, antara lain: 

a. Simetris 
b. Kesatuan elemen tulisan dan gambar 
c. Mudah untuk dibaca dan dipahami 

6. Poster wajib berisikan, antara lain: 
a. Judul Kegiatan; 
b. Nama Ketua dan Anggota Tim; 
c. Latar Belakang; 
d. Rumusan Masalah; 
e. Kajian Pustaka; 
f. Kerangka Teori; 
g. Metode Penelitian; 
h. Temuan; 
i. Pembahasan/Diskusi; 
j. Kesimpulan; 
k. Daftar Pustaka (Bibliography yang dicantumkan hanya untuk citation yang 

muncul dalam poster); 
l. Narahubung (contact) Tim peneliti berupa email UGM dan/atau email 

alternative lainnya yang aktif; dan 
m. Tulisan ‘HIBAH PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT FISIPOL UGM TAHUN 2021’ pada pojok kanan bawah. 
7. Poster wajib berorientasi portrait (tegak). 
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PANDUAN PENYUSUNAN POLICY BRIEF 
HIBAH HILIRISASI OUTPUT PENELITIAN TAHUN 2021 

 

Ketentuan layout untuk policy brief: 
1. Bentuk policy brief seperti leaflet bolak-balik dengan ukuran kertasnya ialah A4; 
2. Maksimal sebanyak 4 (empat) halaman; 
3. Ukuran dan jenis huruf menyesuaikan sepanjang dapat terbaca dengan baik atau 

nyaman dibaca oleh mata; dan 
4. Desain/ layout harus memperhatikan beberapa prinsip, antara lain: 

a. Simetri; 
b. Kesatuan elemen tulisan dan gambar; dan 
c. Mudah untuk dibaca dan dipahami 

 
Sistematika Policy Brief sebagai berikut: 

1. Nama Institusi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM 
2. Jenis Publikasi : POLICY BRIEF 
3. Periode Publikasi : 2021 
4. Judul Kegiatan   
5. Penulis Publikasi  
6. Ringkasan   
7. Latar Belakang  
8. Temuan (pemaparan dan rekomendasi) 
9. Kesimpulan 
10. Narahubung, deskripsi singkat kegiatan ini, dan keterangan bahwa kegiatan ini 

didanai oleh HIBAH PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT FISIPOL UGM TAHUN 2021. 

 
 

 

 

 

Contoh format Policy Brief dengan kertas ukuran A4: 
 
 
 
 
 

Halaman 1 Halaman 2 

Halaman 3 Halaman 4 

FISIPOL UGM 

• Narahubung/ Contact Person 
• Deskripsi singkat tentang kegiatan 
• Menyebutkan bahwa kegiatan ini didanai oleh 

HIBAH PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FISIPOL 
UGM TAHUN 2021 

COVER 

Policy Brief.                                                              2021 

JUDUL 

Penulis dan asal instansi 

1 2 

3 4 
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KETENTUAN PENYUSUNAN SINOPSIS 
HIBAH HILIRISASI OUTPUT PENELITIAN TAHUN 2021 

 
Setiap Tim Pemenang Hibah Kolaboratif wajib mengumpulkan materi sinopsis 

(Microsoft Word/ .doc/ .docx) dengan ketentuan: 
1. Memuat pendahuluan, isi dan penutup; 
2. Maksimal sebanyak 500 kata; 
3. Tidak diperbolehkan untuk mencantumkan gambar/bagan/tabel dan lain 

sebagainya.  
  

 

KETENTUAN PENULISAN 
UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT) 

 

Semua draft/ naskah publikasi yang dihasilkan dari Hibah Penelitian, dan Pengabdian 
kepada Masyarakat FISIPOL UGM Tahun 2021 wajib menuliskan ucapan terima kasih 
dengan salah satu contoh formatnya ialah sebagai berikut: 
 
“Artikel jurnal ini ditulis oleh (nama penulis dan departemen) berdasarkan hasil 
penelitian (judul penelitian) yang dibiayai oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
UGM melalui Program Hibah Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat 2021. Isi 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.” 
 

atau 
 
“(Name of writer) of the (name of department), Faculty of Social and Political Sciences, 
Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM), prepared this journal article based on the 
report (title of the research). This work has been funded by FISIPOL UGM under the 
programme of Research, and Community Service Grants 2021. The opinions expresses 
here in are those of the authors and do not necessarily reflect the views of funding 
agency.” 
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KETENTUAN ADMINISTRATIF UMUM 

1. Tim Pemenang Hibah yang akan mengajukan surat permohonan untuk 
undangan/audiensi/pengambilan data/surat tugas/SPPD wajib untuk mengajukan 
surat permohonan tersebut kepada Sekretariat Hibah (UP3M) dengan melampirkan 
data lengkap dan disertai tanda tangan asli Ketua Tim. 

2. Surat permohonan dikirimkan dalam format Portable Document Format (.pdf) dan 
data permohonan dikirimkan dalam format Microsoft Document (.doc atau .docx) 
hanya melalui email: hibahriset.fisipol@ugm.ac.id. 

3. Tim Pemenang Hibah wajib mengikuti format yang sudah disediakan oleh 
Sekretariat Hibah. Lampiran format surat sebagai berikut; 

a. Pengajuan Surat Tugas  
b. Pengajuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 

Penerima Hibah wajib mengisi formulir SPPD dan mencetak dalam bentuk 
hardfile untuk diberikan ke Sekretariat Hibah (UP3M).  

c. Pengajuan Surat Permohonan Undangan/Audiensi/Pengambilan data  
4. Khusus pengisian logbook wajib diisi bagi tim Penerima Hibah yang turun 

lapangan. 
 
  

 

PERMOHONAN SURAT TUGAS DAN SPPD 
 

Yogyakarta, ……………. 2021 
 
Hal : Permohonan Surat Tugas  
 
Kepada Yth.  
Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumberdaya Manusia  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Gadjah Mada 

Dengan hormat, 
 

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada 
Masyarakat FISIPOL UGM 2021, maka kami mohon dibuatkan surat tugas dengan rincian 
kegiatan sebagai berikut: 

 
Waktu Pelaksanaan 
Kegiatan 

: ……………………………………………………………… 

Keperluan Kegiatan : ……………………………………………………………… 
Judul Penelitian : ……………………………………………………………… 
Pihak yang Ditugaskan :  

 
No Nama Institusi Jabatan 
1    
2    
3    
…    

dst.    
 

Berdasarkan informasi di atas mohon dapat diterbitkan surat tugas dan SPPD atas nama yang 
bersangkutan. 

 
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Ibu, kami ucapkan 
terimakasih. 

 
  
 

Hormat kami, 
   Ketua Tim Peneliti 
 
ttd 
 
   (nama terang) 
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SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 

1. Pejabat berwenang yang memberi  perintah 
 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Gadjah Mada 

2. Nama Pegawai yang diperintahkan 
 

 

3. 
a. Pangkat dan Golongan menurut PGPS-1968 
b. Jabatan 
c. Gaji pokok 
d. Tingkat menurut perjalanan dinas LN 

 

 …. 
 …. 
 …. 
 …. 

4. Maksud perjalanan dinas 
 

 

5. Alat Angkutan yang dipergunakan  

 
6. a. Tempat berangkat 

b. Tempat tujuan 

a. ….. 

b. ….. 

 

7. 

a. Lamanya Perjalanan dinas 

b. Tanggal berangkat 

c. Tanggal harus kembali 

a. ….. 

b. ….. 

c. ….. 

8. Pengikut (jika ada): Nama 

 

Umur Hubungan Keluarga 

9. Pembebanan anggaran: 

a. Instansi 

b. Mata Anggaran 

 

10. Keterangan Lain-lain:  

 
Dikeluarkan di : Yogyakarta 
Pada tanggal : ……………………… 
 
u.b. Dekan FISIPOL UGM 
Wakil Dekan III  
Bidang Keuangan dan SDM 
 
 
 
 
 
Dr. Nurhadi, S.Sos., M.Si 
NIP. 19740520 200212 1 001 

  

 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Universitas Gadjah Mada  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 
 

 Lembar ke  : 
Kode No.     : 
Nomor        : 

 

 
I. Tiba di   : Berangkat dari   

Pada tanggal 
Ke 

:  
:  
:  
u.b. Dekan FISIPOL UGM 
Wakil Dekan III 
Bidang Keuangan dan SDM 
 
 
Dr. Nurhadi, S.Sos., M.Si 
NIP. 19740520 200212 1 
001 

II. Tiba di              :  
Pada tanggal   :  
 
 
 
               
                     -------------------------------- 
 

Berangkat dari   
Pada tanggal 
Ke 

:  
:  
:  
 
 
----------------------------------
- 

III. Tiba di           :  
Pada tanggal  :  

 

Berangkat dari   
Pada tanggal 
Ke 

:  
:  
:  
 
 
 

IV. Tiba di           :  
Pada tanggal  :  

 
 
  

Berangkat dari   
Pada tanggal 
Ke 

: 
:  
:  

 
 

V. Tiba Kembali di :  
(tempat Kedudukan) 
Pada tanggal     :  
 
Pejabat yang memberi perintah: 
 
u.b. Dekan FISIPOL UGM 

      Wakil Dekan III 
      Bidang Keuangan dan SDM 
 
 
 
 
       Dr. Nurhadi, S.Sos., M.Si 

NIP. 19740520 200212 1 001 

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalan tersebut 
diatas benar-benar telah dilakukan atas perintah dan semata-
mata untuk kepentingan kedinasan dan dilaksanakan dengan 
sesingkat-singkatnya 

 
u.b. Dekan FISIPOL UGM 

      Wakil Dekan III 
      Bidang Keuangan dan SDM 
 
 
 
 
      Dr. Nurhadi, S.Sos., M.Si 

NIP. 19740520 200212 1 001 
 

 
VI. CATATAN LAIN-LAIN 

 

 
 

 
VII.  PERHATIAN 

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas para Pejabat yang 
mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertangungjawab berdasarkan peraturan-peraturan 
Keuangan Negara apabila Negara mengalami rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. 
(angka 8, Lampiran Surat Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974, No. B 296/MK/I/4/1974) 
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LOGBOOK PENELITIAN TURUN LAPANGAN 
 
Nama :  

Tim  :  

Lokasi  :  

 

No Hari, tanggal Pukul Kegiatan Ttd Peneliti 

1.     

2.     

3.     

…     

dst.     

 

Mengetahui, 

Koordinator Tim Peneliti 

 

 

(nama terang) 
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UNIVERSITAS GADJAH MADA 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

 

Jl. Sosio Yusticia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telepon : (0274) 563362, 542382. Fax. (0274) 563362 Ext. 222 
http://www.fisipol.ugm.ac.id e-mail:sekdeksp@ugm.ac.id 

SURAT EDARAN 

Nomor: 3003/J.01.SP/AKD-10/V/2020 

Tentang 

Panduan Pelaksanaan Penelitian  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada  

di Masa Pandemi COVID-19 

 

Menimbang situasi pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung, perlu disusun panduan 
pelaksanaan riset yang dapat menjadi rujukan dosen, peneliti dan mahasiswa dalam melaksanakan 
penelitian. Panduan umum pelaksanaan penelitian di FISIPOL UGM merespons pandemi COVID-19 
sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:  

 

1. Penelitian di masa pandemi dijalankan dengan tetap memperhatikan kaidah pelaksanaan riset 
yang berlaku di bidang sosial humaniora termasuk aspek etis dalam penelitian, dengan tetap 
menjaga kualitas luaran riset yang ditargetkan. 

2. Perlunya penyesuaian arah/fokus riset agar lebih sejalan dengan kondisi social dan physical 
distancing, dengan menyesuaikan cakupan kajian dan variabel/faktor kajian sesuai dengan 
kondisi yang berkembang dalam proses penelitian. 

3. Metode pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:  
a. Mengembangkan penelusuran atas sumber-sumber data digital dengan pemanfaatan 

big data dan database yang tersedia secara daring; 
b. Menyesuaikan metode pengumpulan data primer yang biasanya dilakukan secara 

langsung seperti wawancara dan FGD melalui mekanisme daring dengan memanfaatkan 
berbagai platforms sesuai kesepakatan dengan responden;  

c. Mengembangkan metode pengumpulan data melalui observasi aktivitas  yang tersedia 
secara daring (digital ethnography), dengan menelusuri media sosial dan berita online, 
sesuai dengan fokus kajian;   

d. Memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak untuk saling berbagi dan memanfaatkan 
koleksi data yang dimiliki.  

4. Berlandaskan Surat Rektor No 371/UN1.P/SET-R/KR/2020 tentang Pedoman KBM dalam Masa 
Pandemi COVID-19, penelitian lapangan hanya dapat dilakukan dengan memenuhi protokol 
kesehatan dan keselamatan yang ketat, serta mendapatkan izin khusus dari penanggung jawab 
penelitian, pembimbing, dan pimpinan Departemen/Fakultas.   

5. Izin penelitian lapangan hanya dapat diberikan apabila tidak dimungkinkan untuk mengubah 
metode pengumpulan data guna menjamin kualitas luaran penelitian yang ditargetkan, 
termasuk karena terikat kontrak dengan pihak ketiga.  

 
 
 
 

  
 

UNIVERSITAS GADJAH MADA 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

 

Jl. Sosio Yusticia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telepon : (0274) 563362, 542382. Fax. (0274) 563362 Ext. 222 
http://www.fisipol.ugm.ac.id e-mail:sekdeksp@ugm.ac.id 

6. Urgensi dari pelaksanaan penelitian lapangan pada poin 5 dijelaskan dalam surat permohonan 
izin yang  ditujukan kepada Dekan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Surat izin penelitian untuk tugas akhir mahasiswa diajukan dengan persetujuan dosen 
pembimbing; 

b. Surat izin penelitian untuk penelitian dosen/peneliti secara individu diajukan dengan 
persetujuan ketua departemen/kepala pusat kajian; 

c. Surat izin penelitian untuk penelitian dosen/peneliti lintas departemen/pusat kajian, 
diajukan oleh ketua/koordinator riset dengan persetujuan Wakil Dekan Riset dan 
Kerjasama.   

 

Demikian Surat Edaran Panduan Riset masa COVID-19 ini dikeluarkan untuk diketahui dan menjadi 
perhatian. Panduan ini dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan situasi dan perkembangan 
pandemi COVID-19.  

 

Yogyakarta, 30 Mei 2020 

Dekan  

 

 Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


