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Pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi beberapa tantangan antara lain 

ketersediaan akses yang terbatas dan disparitas mutu yang sangat tajam. 

Meskipun dalam dekade terakhir telah terjadi peningkatan partisipasi yang 

cukup signifikan, namun jika dibandingkan dengan beberapa negara 

tetangga. Peningkatan angka partisipasi ini jika dilakukan secara 

konvensional menghadapi kendala yaitu terbatasnya kapasitas (daya 

tampung) perguruan tinggi yang ada khususnya dikarenakan ketersediaan 

ruang yang kurang memadai. 

Sementara itu, dari sekitar 3600 perguruan tinggi di Indonesia, terdapat 

ketimpangan sebaran sumber daya khususnya dosen. Dosen yang 

kompeten dan memiliki kualifikasi jenjang doktor hanya terkonsentrasi di 

beberapa perguruan tinggi besar. Sementara itu, pada sebagian perguruan 

tinggi kecil ketersediaan dosen baik dari segi jumlah maupun kualitas juga 

masih bermasalah.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi 

telah merevolusi paradigma pembelajaran khususnya pada jenjang 

pendidikan tinggi. Pembelajaran berbasis TIK yang tadinya hanya sebatas 

penguatan proses penyampaian materi telah berkembang menjadi bagian 

integral dari proses pembelajaran itu sendiri. Pendekatan flipped classroom, 

massive open and online courses (MOOCs) adalah bentuk paradigma baru 

pembelajaran yang belakangan sangat berkembang.  

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dalam strategi dan program 

pengembangan sektor pendidikan tinggi di Indonesia memfasilitasi 

perguruan tinggi untuk memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, khususnya 

dalam rangka menjawab tantangan perluasan akses dan peningkatan 

mutu, serta pemanfaatan sumber daya dosen secara efesien dan efektif 

antar perguruan tinggi. Pada tahun 2013 ini, Ditjen Dikti menyediakan hibah 

Pengembangan Model Pembelajaran Non-Konvensional berbasis TIK, 

sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi perguruan tinggi 

mengembangkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pembelajaran 

berbasis TIK. 
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Kegiatan ini, secara umum bertujuan untuk mendorong munculnya model-

model penerapan e-learning yang dapat ditiru dan diperbaiki oleh satu 

sama lain. 

Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk: 

 mendorong penerapan best practice bagi program studi yang telah 
mencoba atau melakukan inisiasi menerapkan e-learning baik online 
penuh maupun hybrid/blended learning.  

 menumbuhkan kreativitas dosen dalam mengembangkan model-
model pembelajaran yang inovatif yang dapat meningkatkan 
kompetensi mahasiswa. 

 mendorong terjadinya resources sharing perguruan tinggi, dosen dan 
mahasiswa. 
 

 

 

 

 

Hibah ini dimaksudkan untuk mendanai pengembangan  pembelajaran 

secara online  untuk suatu mata kuliah, secara utuh sehingga siap untuk 

diselenggarakan sebagai e-learning penuh (full fledge e-learning mode). 

Mata kuliah yang dikembangkan haruslah merupakan salah satu mata kuliah 

dari suatu program studi tertentu.  

Hasil pengembangan materi online haruslah mampu melayani 

pembelajaran jarak jauh (diakses oleh mahasiswa dari luar kampus), dan 

berujung pada diperolehnya nilai oleh mahasiswa yang mengikuti 

pembelajaran secara penuh. Sehingga materi pembelajaran harus termasuk 

juga penilaian mahasiswa (students assessment).   
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Persyaratan bagi pengusul hibah ini adalah dosen tetap (memiliki NIDN) 

yang berkualifikasi minimal S2, yang mengampu mata kuliah yang diusulkan. 

Proposal dapat diusulkan oleh tim, di mana ketua tim memenuhi persyaratan 

yang telah disebutkan terdahulu. Pengusul haruslah mengusulkan mata 

kuliah yang berasal dari progrgam studi yang terakreditasi minimal B. 

 

 

 

 

 

Total nilai hibah yang disediakan maksimum adalah Rp. 25,000,000.- (dua 

puluh lima juta rupiah), yang dapat digunakan antara lain untuk: honor, 

bahan, software, atau komponen lain yang relevan dengan 

pengembangan materi pembelajaran yang diusulkan. 

 
 

 

 

 

Hasil pengembangan minimum mencakup: Rancangan Pembelajaran online 

yang disusun sesuai format yang akan dijelaskan dibawah, Materi 

Pembelajaran Online (mencakup semua materi yang utuh untuk suatu mata 

kuliah baik berupa teks, video, audio, animasi dll.) yang telah diunggah 

pada suatu LMS, serta laporan akhir yang memuat semua materi yang telah 

dikembangkan dan laporan keuangan. Laporan akhir harus disampaikan 

secara online ke http://hibah.mpnk.dikti.go.id . 

 

 

A.

B.

C.
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Jadwal: 

o Batas akhir penerimaan proposal  : 20 Agustus 2013 

o Pengumuman Pemenang hibah  : 30 Agustus 2013 

o Workshop implementasi online learning : 4 – 5 Septermber 2013 

o Pendandatanganan kontrak   : 5 September 2013 

o Penyampaian laporan akhir   : 10 Desember 2013 

Administratif: 

o Penyampaian proposal dapat dilakukan secara online melalui alamat 

URL: http://hibah.mpnk.dikti.go.id 

 

 

 

 
 

Proposal dapat dibuat dan dideskripsikan dengan bebas menurut gaya 

penulisan masing-masing, yang penting minimal memuat unsur-unsur 

sebagai berikut:  

1. Cover  

Buat cover proposal dengan jelas, singkat dan menarik. (lihat 

lampiran 1) 

 

2. Lembar pengesahan proposal 

Lembar pengesahan diajukan oleh ketua tim dan 

disetujui/diketahui pimpinan (Rektor/Dekan/Kajur). (lihat lampiran 2) 

 

3. Bagian inti 

Bagian inti terdiri dari minimal lima bagian/bab sebagai berikut:  

 

Bagian 1: Gambaran umum mata kuliah 
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Gambaran umum mata kuliah, minimum menggambarkan dan 

menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:  

 

a. Nama mata kuliah (sks) 

b. Deskripsi umum mata kuliah 

c. Tujuan Pembelajaran 

d. Jumlah modul (atau unit atau bab) 

e. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan setiap modul 

f. Sumberdaya pembelajaran yang dibutuhkan 

g. Penilaian pembelajaran dan standar penilaian  

Bagian 2: Rancangan Pembelajaran (3 atau 4 modul) 

Bagian ini menggambarkan dan menjelaskan rancangan 

pembelajaran (untuk setiap modul) minimum menggambarkan 

unsur-unsur sebagai berikut:  

a. nomor atau nama modul 

b. obyek pembelajaran 

c. sumber pembelajaran yang dibutuhkan (baik yg diwajibkan dan 

direkomendasikan) 

d. penilaian dan standar penilaian 

e. aktivitas pembelajaran 

 

Bagian 3: alasan pemilihan aktivitas pembelajaran 

Deskripsikan dengan jelas alasan pemilihan aktivitas pembelajaran 

yg dimaksud pada point ‘e’ bagian 2 diatas. Jika perlu, dibuat 

dalam dokumen terpisah.  

 

Bagian 4: Rencana Anggaran 

Deskripsikan rencana penggunaan anggaran lengkap dengan 

komponen-komponen dari penggunaan anggaran tersebut. 

 

Bagian 5: Tim Pengembang  

Deskripsikan unsur-unsur tim yang terlibat dalam pengembangan 

sistem pembelajaran online tersebut (siapa berperan apa). 
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Lampiran 1: Format Cover 

 

 

 

 

PROPOSAL 

Hibah Pengembangan  
Model Pembelajaran Nonkonvensional berbasis TIK 

TA 2013 
 

 

 

Logo PT 

 

 

 

(Nama Perguruan Tinggi) 
(Nama Program Studi) 

Nama Mata Kuliah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaa 
2013 
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Lampiran 2: Format Lembar Pengesahan Proposal 

 

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL 

1. Mata Kuliah   

2. Ketua Tim 

Nama    : 

Pangkat / Golongan :  

NIP/NIDN   :  

Jabatan   :  

Fakultas /Jurusan  :  

Alamat Kantor/Tlp/Fax :  

 Tlp/HP    : 

E-mail    : 

1.  Anggota Tim    :  ( ........ orang) 

 (sebutkan nama, program studi/jurusan, kedudukan dalam tim) 

    

2. Perguruan Tinggi   :  

3.  Jangka Pelaksanaan Program :  

4.  Biaya yang diajukan ke DIKTI :  

    

 

Mengetahui      .....................................2013 

Pimpinan      Ketua Tim,  

(Rektor/Wakil/Dekan/Kajur) 

 

 

( ...................................)    (....................................) 

NIP/NIDN      NIP/NIDN 
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