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Definisi, Tujuan dan Ruang Lingkup  Biaya  

Honor  (Project  manager,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jumlah  

3.000.000  
Hibah  Pengembangan  Modul  e- 
Learning  ini  merupakan  hibah  
pengajaran  intern  yang  memberikan  
bantuan  kepada  staff  pengajar  untuk  
memanfaatkan  waktu  dan  usahanya  
dalam  meningkatkan proses pengajaran.  
Inovasi dan pengembangan metode atau  
proses  pengajaran  yang  berbasis  e- 
Learning ini dapat menghasilkan tingkat  
pemahaman mahasiswa yang lebih baik.    

instructional  designer,  
content  provider,  
programmer)  
Peralatan  terbatas  &  
bahan habis pakai  
Biaya Perjalanan  
Pembuatan Laporan  
Diseminasi/Evaluasi  

 
 
 

4.000.000  
 
1.500.000  
   500.000  
1.000.000  
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Tujuan  utamanya  adalah  memberikan  
dorongan  kepada  staff  pengajar  untuk  
memperbaiki  metode  belajar-mengajar  
ke  arah  e-Learning  yang  dapat  diukur  
melalui  peningkatan  pemahaman   
mahasiswa  terhadap  mata  kuliah  yang  
diberikan.  
 
Cakupan  hibah  intern  ini  berkaitan  
dengan hal-hal sebagai berikut:  

 
(a) Hibah  akan  diberikan  kepada  staff  

pengajar  yang  mengajar  di  
lingkungan Universitas Gunadarma .  

(b) Mata  kuliah  yang  akan  
dikembangkan  dalam  bentuk  modul  
e-Learning  adalah  mata  kuliah  inti  
yang  terdapat  pada  program  studi  
psikologi.  

(c) Pemilihan  pemenang  didasarkan  
pada  persaingan  diantara  staff  
pengajar  dengan  tingkat  keketatan  
persaingan minimal 1:3.  

 
Jadwal  Pelaksanaan  
 
Batas  akhir  penyerahan  proposal:  22 
Juni  2010, pukul 15:30 wib.  
Pengumuman  pemenang:  26  Juli  
2010.  
Batas  akhir  penyerahan  produk:  30  
Oktober 2010, pukul 12:00 wib.  
 
Biaya Hibah Intern   
Tersedia 5 paket pemenang hibah dengan  
biaya  maksimal  sebesar  Rp  10  juta  per  
paket hibah. Komponen biaya meliputi   

Peralatan utama penelitian menjadi milik  
Universitas Gunadarma.  
 
Prosedur pengajuan proposal  
Pelamar  harus  menulis  proposal  sesuai  
dengan  format  yang  ditetapkan  PHK  
INSTITUSI  dan  menyerahkan  3  (tiga)  
salinan  proposal  ke  PHK  INSTITUSI  
pada alamat yang tercantum.  
 
Format Proposal :  
Proposal  terdiri  dari  pendahuluan,  
metode pengembangan bahan e-learning,  
Rincian  biaya,  skedul  penyelesaian.  
Lampiran:  Garis  Besar  Program  
Pembelajaran  (GBPP)  mata  kuliah  yang  
akan  dibuat  e-learningnya,  Garis  Besar  
Program  e-learning,  Frame  /  story  board  
e-learning yang akan dikembangkan  
 
Mekanisme Seleksi  
 
Proses  seleksi  pemenang  hibah  
pengajaran terdiri dari 4 tahap, yaitu:  
 
Tahap  1:  Pemilihan  proposal  oleh  tim  
penilai  berdasarkan  penilaian  terhadap  
kelengkapan  proposal.    Jika  diperlukan,  
tim penilai bisa mengundang penilai lain  
yang berkompeten  
 
Tahap  2  :  Presentasi  dan  wawancara  
dengan kandidat yang lolos tahap 1.   
 
Tahap  3  :  Kandidat  yang  lolos  pada  
tahap  2  diminta  merancang  materi  e- 
learning  interaktif berbasis Web .  
 
Tahap  4  :  Penentuan  pemenang  hibah  
pengajaran ditentukan oleh skor rata-rata  
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dari 3 orang penilai.    
 
 
 

Fitur Produk  
1. E-learning  harus  mengandung  

unsur;  multimedia  interaktif  
berbasis web.  

2. E-learning  di  lengkapi  dengan  fitur  
bank soal dan evaluasi hasil belajar.  

 
Kriteria Seleksi   

 
 
 
 
 
tersebut  (cetakan  dan  CD)  harus  
diserahkan  oleh  pemenang  kepada  PHK  
INSTITUSI  paling  lambat  satu  minggu  
sebelum seminar  
 
Usulan  proposal  hibah  ini  ditujukan  
kepada :  

 
PROGRAM HIBAH KOMPETISI  

INSTITUSI  
Universitas Gunadarma  

Jl.Margonda 100, Pondok Cina,Depok  
Phone  : 021-7888 1122  

No  Kriteria  Bobot  Fax      : 021-7888 1133  

1.  Topik/Materi  
learning  
diusulkan  

E- 
yang  

20%  E-mail : phk_i @gunadarma.ac.id 

2.  Aspek  
(cognitive  
perspective,  
emotional,  

pedagogi  
 
 

be- 

40%  

havioral  dan  social  
per-spective )  

3.  Aspek  Rancangan  
(learning  manage- 
ment  system,  
interactivity,  content  
organization,  
hyperlink, etc )  

4  Aspek Inovasi  
 
 

Presentation dan Hasil Hibah  

 
 

20%  
 
 
 
 
 

20%  

 
Setiap  pemenang  hibah  harus  
mempresentasi-kan  hasilnya  pada  
seminar intern Universitas Gunadarma.  
 
Hibah  dibayarkan  kepada  pemenang  
sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  
ditetapkan.  
(a) Hibah  hanya  digunakan  untuk  hal  

tertentu,  sepanjang  membantu  
pencapaian  hasil  pengembangan.  
Jika  pemenang  meng-gunakannya  
untuk  tujuan  tambahan  sesuai  
dengan  tujuan  sebelumnya,  maka  
penggunaan  dana  tersebut  harus  
mem-peroleh persetujuan dari PHK,  

(b) Setiap  pemenang  hibah  harus  
menye-rahkan  5  (lima)  salinan  
laporan akhir (buku dan/atau CD)  

 
Pada akhir periode, seminar sehari dilak- 
sanakan  untuk  menyajikan  hasil  hibah  
pengajaran.  Lima  salinan  makalah  
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