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PANDUAN HIBAH ELEARNING UNSYIAH 2017
A. Pendahuluan
Bantuan IDB-Project tahun 2017 terkait pengembangan dan penerapan elearning
(pembelajaran online) di Universitas Syiah Kuala difokuskan pada hibah pengembangan
dan penerapan e-learning. Modul yang dikembangkan terutama meliputi pengembangan
bahan ajar interaktif multimedia menggunakan sistem Learning Management System
(LMS) yang telah berjalan di laman http://elearning.unsyiah.ac.id. Tujuan dari hibah ini
adalah peningkatan aktivitas dan kreativitas pembelajaran merupakan tujuan hibah ini.
Penerima hibah adalah tim dosen pengajar aktif di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).
Hibah diberikan selama 5 (lima) bulan, mulai 10 Februari 2017 hingga 10 Juli 2017 dan
dikoordinasikan oleh Tim e-Learning IDB Unsyiah.

B. Tujuan
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aktivitas perkuliahan daring (dalam jaringan) di
Unsyiah.
2. Memperkokoh dan meningkatkan kapasitas elearning di Unsyiah.
3. Mengembangkan konten digital berbasis interaktif-multimedia online .

C. Luaran
1. Tersedianya modul perkuliahan minimal 16 tatap muka berbasis elearning di
http://www.elearning.unsyiah.ac.id
2. Terpakainya modul perkuliahan dalam semester Genap 2016/2017.
3. Laporan kemajuan pelaksanaan hibah elearning.
4. Laporan akhir hasil pengembangan dan penerapan perkuliahan berbasis elearning

D. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan hibah akan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan, mulai 10 Februari 2017
hingga 10 Juli 2017. Penerapan elearning dilaksanakan pada semester Genap
2016/2017.
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E. Besaran Hibah
Besaran hibah pengembangan dan penerapan elearning disediakan untuk 5 (lima)
pemenang, masing-masing Rp. 20.000.000,-

F. Ketentuan
1. Hibah berlaku untuk pengembangan dan penerapan perkuliahan elearning yang baru.
Penerapan dilakukan dalam 1 (satu) semester dan modul lengkap elearning diunggah
di http://elearning.unsyiah.ac.id.
2. Pengusul adalah tim yang beranggotakan maksimal 4 orang yang merupakan staf
pengajar Unsyiah yang mengasuh matakuliah pada jenjang S1 semester Genap
2016/2017.
3. Ketua tim pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
4. Matakuliah yang diusulkan berasal dari Program Studi jenjang S1 yang terakreditasi
minimal B.
5. Modul elearning harus mencerminkan adanya komponen partisipasi, penugasan,
ujian, dan sistem penilaian.
6. Konten materi elearning harus memuat unsur teks, audio, video, diskusi interaktif
langsung/tak langsung (chat/forum), quis online, tugas, refleksi/summary, dan juga
rubrik penilaian.
7. Modul dilengkapi dengan bahan penyerta untuk dosen dan mahasiswa. Bahan
penyerta untuk dosen berisi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dosen ketika
menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran menggunakan elearning.
8. Pengusul bersedia mengikuti keseluruhan tahapan kegiatan hibah, termasuk membuat
laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan elearning.
9. Penerapan elearning dilakukan pada semester Genap 2016/2017.
10. Proses seleksi dilakukan secara kompetitif dan hasil seleksi akan dimumkan melalui
www.elearning.unsyiah.ac.id
11. Kriteria penilaian: kelayakan administrasi, kelengkapan proposal sesuai panduan,
rasionalitas usulan anggaran, dan kesesuaian materi elearning yang dikembangkan
dengan materi ajar meliputi pola interaksi online, kekayaan konten, dan storyboard
multimedia.
12. Keputusan Tim Penilai bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
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G. Kriteria Penilaian Proposal Hibah
1. Harus memenuhi kelayakan administrasi
a. Lembar pengesahan yang ditanda-tangani oleh kajur, ketua tim pengusul dan
direktur eksekutif 7in1.
b. Surat keterangan berstatus dosen aktif yang ditanda-tangani oleh Ketua Jurusan.
c. Surat pernyataan bersedia mengikuti keseluruhan tahapan kegiatan hibah,
membuat laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan elearning.
2. Kelengkapan proposal sesuai panduan (20%).
3. Rasionalitas usulan anggaran (20%).
4. Kesesuaian materi elearning yang dikembangkan dengan materi ajar (60%).

H. Struktur Proposal
Proposal ditulis dalam Bahasa Indonesia, ukuran kertas A4, menggunakan huruf standar
12 point, spasi tunggal. Proposal dikumpulkan dalam bentuk hardcopys ebanyak 1
eksemplar dan attachment email softcopy dengan format pdf mengikuti struktur
sebagaimana bisa dicermati pada file “Template proposal hibah eLearning 7in1 Unsyiah
2017” bersamaan dengan file panduan ini.
I. Komponen Pembiayaan
Dana yang diusulkan sudah termasuk pajak sesuai dengan perundangan yang berlaku.
Dana hibah ini ditujukan untuk pengembangan dan investasi, bukan untuk memenuhi
kebutuhan rutin. Komponen biaya yang diajukan harus ada kaitannya dengan program
pengembangan yang diusulkan dan disertai dengan argumentasi dan justifikasi yang
kuat tentang pemanfaatan dana yang diusulkan. Adapun komponen pembiayaan yang
diperbolehkan adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan jasa dan barang untuk pembuatan multimedia, penerima hibah dapat (i)
menggunakan jasa pembuatan multimedia, atau (ii) membiayai SDM dan pengadaan
sumber belajar untuk membuat multimedia terkait.
b. Honorarium (maksimal 30% dari anggaran)
c. Biaya operasional (internet, koordinasi, diseminasi, pengembangan multimedia, dll.)
d. Pengadaan ATK.
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J. Administrasi Hibah
Proposal diajukan dalam bentuk hardcopy dan soft copy. Versi hard copy dicetak
pada kertas ukuran A4, dijilid mika, dan dibuat rangkap 1. Versi soft copy yang telah
disahkan dikirimkan via email ke elearning7in1@unsyiah.ac.id dalam format .pdf paling
lambat 10 Februari 2017 pukul 16:00. Proposal hard copy diterima paling lambat 13
Februari 2017 pukul 16.00 WIB di Kantor PIU IDB Unsyiah.
K. Jadwal
1 Februari 2017
10 Februari 2017
15 Februari 2017
17 Februari 2017
22 Feberuari 2017
24 Februari 2017
27 Februari 2017
28 Februari 2017
1 Maret 2017
10 April 2017
12 April 2017
29 Mei 2017
12 Juni 2017
14 Juni 2017

Pengumuman lengkap hibah elearning dan mulai penerimaan
proposal
Batas akhir penerimaan proposal
Seleksi Tahap 1: Administrasi Proposal
Pengumuman seleksi tahap 1
Presentasi proposal lolos seleksi tahap 1
Pengumuman penerima hibah
Presentasi dan review bahan elearning pemenang hibah untuk
bahan persiapan implementasi
Penandatanganan kontrak
Implementasi hibah elearning
Pengumpulan laporan kemajuan 1
Presentasi kemajuan 1 hibah elearning
Pengumpulan laporan kemajuan 2
Pengumpulan laporan akhir
Presentasi akhir hibah elearning

L. Penutup
Panduan hibah ini dilengkapi dengan template proposal. Komunikasi lebih lanjut bisa
melalui kontak yang tersebut di atas.
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