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Agenda
Hibah RisetMu
Batch V

PENDAHULUAN
ü PERKEMBANGAN HIBAH RISETMU
ü TUJUAN 
ü MANFAAT

01 PENGELOLAAN
ü PROSES APLIKASI
ü PENDAFTARAN
ü PENGESAHAN
ü PELAPORAN  

02

SISTEMATIKAN USULAN

ü KETENTUAN UMUM
ü KETENTUAN KHUSUS
ü PANDUAN PENULISAN

03 SKEMA HIBAH
ü PENELITIAN DASAR
ü PENELITIAN TERAPAN
ü PENELITIAN PENGEMBANGAN
ü PENELITIAN KERJA SAMA PT
ü PUBLIKASI MANUSKRIP ILMIAH
ü PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT

04



1. Mendorong minat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat para

civitas akademika di lingkungan PTMA dari berbagai rumpun keilmuan.

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa .

3. Memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait penelitian.

4. Menerbitkan Hasil penelitian yang disebarluaskan melalui seminar,

publikasi artikel ilmiah, dan/atau hak paten .

TUJUAN



04030201
Meningkatkan

mutu dan kualitas
penelitian dosen

PTMA Mengangkat
level penelitian
dari internal ke
eksternal (lokal

ke nasional)

Meningkatkan
nilai akreditasi
kampus dan
kum individu

dosen
Menambah

jumlah karya
dosen baik

artikel ilmiah
maupun HAKI

05
Memberikan
solusi atas

permasalahan
yang sedang

terjadi

MANFAAT KERJA SAMA



Perkembangan Hibah RisetMu

Jumlah Penerima

Publikasi Luaran

2017             2018                 2019Perbandingan Tiap Tahun 2020 2021

209/62 326/34 956/114 525/68 ?

50 49 83 143 ?

32 43 38* 00* ?

*) Keterangan: 
RisetMu Batch I dan II bentuk luaran bermacam-macam seperti buku, jurnal, karya, HAKI, dan artikel ilmiah
RisetMu Batch III sebagian masih menyelesaikan publikasi sebagai luaran wajib
RisetMu Batch IV baru saja menyelesaikan penelitian dan masih menunggu hasil publikasi min terindeks Sinta 3

Jumlah Pendaftar/Institusi



LATAR BELAKANG

RISETMU I RISETMU III
RISETMU V

RISETMU II RISETMU IV

Dana terhimpun sebanyak
500 juta rupiah untuk 50 
grantees

Dana terhimpun sebanyak 1.2 
miliar rupiah untuk 83 grantees 
pada dua skema (dasar dan
unggulan)

Dana? 
Grantees?

Dana Terhimpun sebanyak
490 juta rupiah untuk 49 
grantess

Dana terhimpun sebanyak
1.59 miliar rupiah untuk 143 
grantees
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20
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TARGET RISETMU

SHARING DANA & SDM CENTER OF EXCELLENCE

MULTI SKIM HILIRISASI HASIL

RISET KOLABORATIF RISET BERKELANJUTAN



SKEMA HIBAH RISETMU 
BATCH V



Bersifat kelompok dan mempunyai anggota peneliti

Bersifat orisinil (terjaga keasliannya) dan bebas dari plagiarisme

Bersifat baru dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya

Tidak melanggar HAKI dan berbagai peraturan hukum lainnya

Menuliskan acknowledgement kepada Majelis didalam publikasi

KETENTUAN UMUM



Pangan-
Pertanian

Energi Baru & 
Terbarukan

Kesehatan
dan Obat

Transportasi Teknologi
Informasi & 
Komunikasi

Infographic Style

Pertahanan & 
Keamanan

KemaritimanKebencanaan Sosial Humaniora



PENELITIAN DASAR PTMA (PD PTMA)

LuaranWajib

ü satu artikel di jurnal nasional yang terindeks
pada database bereputasi (min Sinta 3); 
atau

ü satu buku hasil penelitian ber ISBN; atau
ü satu artikel di prosiding internasional yang 

terindeks pada database bereputasi

Luaran Tambahan
ü Jika ada

PENELITIAN
DASAR

Ø Ketua pengusul merupakan dosen

PTMA dengan minimal berpendidikan

S2 dan minimal jabatan fungsional

Asisten Ahli.

Ø Anggota pengusul 1 dosen dan 2 orang

mahasiswa

Waktu
8 Bulan

Pendanaan
10.000.000,00



PENELITIAN TERAPAN PTMA (PT PTMA)

LuaranWajib

ü Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta,
Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu, atau naskah kebijakan
dengan kriteria masing-masing tahapan
luaran

Luaran Tambahan

PENELITIAN
TERAPAN

vketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan
fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S2
dengan jabatan fungsional minimal Lektor;

vketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal
dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau
jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2 sebagai penulis
pertama atau corresponding author dibuktikan dengan
mencantumkan URL artikel dimaksud; atau beberapa
poin yang tertulis di panduan;

vmemiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan
(dukungan);

vanggota pengusul 1 (satu) dosen dan 3 (tiga) mahasiswa.

Waktu
8 Bulan

Pendanaan
25.000.000,00



PENELITIAN PENGEMBANGAN PTMA (PP PTMA)

LuaranWajib

ü satu artikel ilmiah di jurnal
internasional terindeks ; atau

ü dua artikel di prosiding seminar
internasional terindeks.

Luaran Tambahan

PENELITIAN
PENGEMBANGAN

Ø ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan
fungsional Asisten Ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan
fungsional lektor;

Ø ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua
artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal
nasional terakreditasi Sinta 1-2 sebagai penulis pertama atau
corresponding author dibuktikan dengan mencantumkan URL
artikel dimaksud; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN
sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit
anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional.

Ø anggota pengusul 1 (satu) dosen dan 3 (tiga) mahasiswa

Waktu
8 Bulan

Pendanaan
25.000.000,00

ü Policy brief dan atau naskah akademik
sebuah kebijakan



PENELITIAN KERJA SAMA PTMA (PK PTMA)

LuaranWajib
ü satu artikel di jurnal internasional yang

terindeks pada database bereputasi; atau
ü satu buku hasil penelitian ber ISBN; atau
ü dua artikel prosiding yang terindeks pada

database bereputasi; atau
ü tiga book chapter yang terindeks pada

database bereputasi dan ber-ISBN.

Luaran Tambahan

PENELITIAN
KERJA SAMA PTMA

Ø Ketua Pengusul merupakan dosen PTMA berpendidikan
minimum S-3 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli
atau S-2 dengan jabatan fungsional Lektor;

Ø Anggota Pengusul adalah 2 (dua) orang dosen dan 4
(empat) orang mahasiswa dari PTMA yang berbeda;

Ø ketua peneliti minimal mempunyai publikasi sebagai
penulis pertama atau corresponding author pada jurnal
bereputasi internasional atau satu KI terdaftar;

Ø Usulan penelitian dibuat secara bersama antara kedua
perguruan tinggi;

Waktu
8 Bulan

Pendanaan
kesepakatan



PUBLIKASI MANUSKRIP ILMIAH (PMI)

LuaranWajib

ü Artikel terkumpul pada jurnal
internasional bereputasi

Luaran Tambahan

PUBLIKASI

MANUSKRIP ILMIAH

Ø Ketua pengusul merupakan dosen di PTMA;

Ø Memiliki draft manuskrip artikel ilmiah dan atau

outline penelitian disertai jurnal yang dituju;

Ø Kelompok pengusul minimal 2 (dua) dosen PTMA

Waktu
8 Bulan

Pendanaan
5.000.000,00



PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LuaranWajib

ü publikasi minimal 1 (satu) artikel ilmiah

di jurnal nasional bereputasi

ü satu artikel pada media massa

cetak/elektronik;

ü video kegiatan; dan

ü laporan pengabdian masyarakat.

PENGMAS

Ø Ketua pengusul merupakan dosen PTMA dengan
minimal berpendidikan S2 dan minimal jabatan
fungsional Asisten Ahli.

Ø Melampirkan CV yang memuat riwayat publikasi
dan atau pengabdian kepada masyarakat.

Ø Telah memiliki surat kesediaan kerja sama dari
mitra.

Ø Melibatkan minimal 4 (empat) mahasiswa

Waktu
8 Bulan

Pendanaan
10.000.000,00



1. Pendaftar membuat akun dan mengirimkan proposal singkat penelitian via
risetmu.or.id

2. Segala bentuk kegiatan akan dilakukan via sistem tersebut mulai dari
pendaftaran, unggah proposal, monitoring dan evaluasi serta laporan akhir
hasil penelitian.

3. Satu orang dosen hanya diperbolehkan menjadi 1 ketua peneliti, selebihnya
hanya anggota peneliti.

4. Seleksi substansi terdiri dari 2 (dua) tahap; seleksi administrasi dan seleksi
kelayakan proposal.

5. Panduan penulisan proposal dapat dilihat pada buku panduan (CV, format
anggaran, lembar pengesahan, dan proposal maks 15 halaman).

6. Tim Hibah RisetMu mengharapkan kepada PTMA mitra agar proposal yang
masuk mencapai minimal 1:3



03 –

04 –

05 –

Skema pendanaan riset ini berasal dari kampus untuk kampus. Apabila ada fakultas atau
jurusan yang ingin ikut serta dalam skema ini maka harus melalui 1 pintu (kampus).

02 –

01 –

Anggaran satu proposal sesuai dengan apa yang telah dipaparkan ditambah 10% untuk
biaya operasional (reviewer seleksi, reviewer monev, reviewer laporan akhir,
pendamping, dan biaya teknis lainnya). Penelitian Dasar dan Pengmas (11juta),
Penelitian Pengembangan & Terapan (27.5 juta), Publikasi Manuskrip Ilmiah (5.5 juta).

Apabila anggaran dari kampus tersebut kecil maka dapat dibuat riset payung yakni
penggabungan dari beberapa judul kecil menjadi 1 judul besar.

Semakin banyak dana yang dititipkan maka semakin banyak pula kuota peneliti dari
PTMA tersebut yang akan diterima.

Dana yang telah disepakati bisa ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri a.n. Majelis
Diktilitbang PPM nomor 7555224448. Setelah melakukan pengiriman, mohon tanda bukti
transfer dapat dikirim via email ke: diktilitbang@muhammadiyah.id atau melalui WA PiC
Program sdr. Lukman Hakim nomor 0813 19117700

mailto:diktilitbang@muhammadiyah.id


PENDAFTARAN

01 APRIL – 20 MEI 2021

SELEKSI SUBSTANSI

PENGUMUMAN

PENDAMPINGAN MONEV

LAPORAN AKHIR

TIMELINE HIBAH RISETMU

SELEKSI ADMINISTRASI
21 – 30 MEI 2021

01 – 15 JUNI 2021

17 – 20 JUNI 2021

TANDA TANGAN KONTRAK
21 – 25 JUNI 2021

PELAKSANAAN PENELITIAN

20 JUNI 2021 – 28 FEBRUARI 202210 – 31 DESEMBER 
2021

SELAMA PROSES BERLANGSUNG

DISEMINASI DAN PUBLIKASI 
HASIL RISETMU28 FEBRUARI 2022

REVIEW LAPORAN AKHIR
01 – 20 MARET 2022



Bagi PTMA yang ingin bekerja sama dalam program Hibah

RisetMu Batch V ini dapat segera mengisi form kesanggupan

dibawah ini selambat-lambatnya 06 April 2021

http://bit.ly/MitraRisetMu-V

http://bit.ly/MitraRisetMu-V


PENELITIAN DASAR
01

02

03

04

05

06

PENELITIAN 
PENGEMBANGAN

PUBLIKASI MANUSKRIP 
ILMIAH

PENELITIAN TERAPAN

PENELITIAN 
KERJA SAMA

PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT



01 02 03 04
PROSES APLIKASI PROSES PENDAFTARAN PROSES SELEKSI PROSES PELAPORAN 

Your Text  Here Your Text  Here Your Text  Here Your Text  Here

You can simply impress your audience 
and add a unique zing and appeal to 
your Presentations. 
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your Presentations. 

You can simply impress your audience 
and add a unique zing and appeal to 
your Presentations. 

I hope and I believe that this Template 
will your Time, Money and Reputation. 

I hope and I believe that this Template 
will your Time, Money and Reputation. 

I hope and I believe that this Template 
will your Time, Money and Reputation. 

I hope and I believe that this Template 
will your Time, Money and Reputation. 

You can simply impress your audience 
and add a unique zing.

You can simply impress your audience 
and add a unique zing.

You can simply impress your audience 
and add a unique zing.

You can simply impress your audience 
and add a unique zing.




