MANUAL PENGAJUAN HIBAH INTERNAL MELALUI SISTER UNEJ
A. Pendahuluan
Manual pengajuan hibah ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu Daftar hibah, penulisan
proposal dan kelengkapan, dan upload dokumen proposal. Secara sederhana alur
pengajuan proposal dapat dilihat dari skema berikut.
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Gambar 1. Alur pengajuan proposal hibah internal penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat

B. Daftar Hibah di SISTER
Pendaftaran hibah dapat dilakukan oleh koordinator maupun anggota KeRis-DiMas yang telah di
sahkan dan memenuhi persyaratan seperti yang ada buku panduang penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat 2022. Langkah-langkah pendaftaran di SISTER sebagai berikut.
1. Login ke SISTER UNEJ
2. Akademik → Penelitian → Hibah untuk penelitian dan Akademik → Pengabdian → Hibah
untuk Pengabdian kepada Masyarakat

Gambar 2. Tampilan Menu hibah penelitian/pengabdian dalam SISTER
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Gambar 3. Tampilan Tambah Hibah Penelitian/pengabdian

3. Lakukan pengisian isian yang disediakan (tampilan kolom berdasarkan masing-masing
skema).

Gambar 4. Daftar Isian pengajuan hibah
4. Pastikan isian-isian terisi dengan benar, lalu klik tombol

B. MENULIS PROPOSAL DAN MENYUSUN KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN HIBAH
Sebagaimana dalam panduan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
kelengkapan dokumen proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai
berikut (terdapat perbedaan kelengkapan dokumen antar skema hibah, silahkan baca panduan).
HALAMAN PENGESAHAN (download di SISTER setelah pengisian ajuan penelitian)
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (templat ada di SISTER tahapan )
ISI PROPOSAL (templat ada di SISTER)
Judul Usulan
Ringkasan usulan
Latar Belakang
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Ringkasan RAB
Jadwal penelitian
Daftar Pustaka
LAMPIRAN
a. CV Ketua dan anggota pengusul (tersedia di SISTER)
b. Surat Pernyataan Ketua Pengusul (contoh template tersedia di SISTER)
c. Rancangan Anggaran Biaya (contoh templat tersedia di SISTER)
d. Kesediaan Mitra mitra peneliti
Langkah-langkah dalam penulisan proposal adalah sebagai berikut.
1. Setelah melakukan pengisian dalam isian hibah dan klik tombol
di SISTER adalah sebagai berikut.

maka tampilan

Gambar 5. Tampilan setelah melakukan pengisian isian dalam daftar penelitian / pengabdian

2. Pastikan anggota menyetujui (approval) sebagai anggota dalam penelitian yang diajukan.

Gambar 5. Tampilan persetujuan anggota di menu ketua pengusul

3. Lakukan download dokumen-dokumen template dalam tampilan

4. Lakukan penulisan proposal pada templat isi proposal pada hibah yang diajukan (templat
berbeda antar satu hibah dengan hibah yang lain)

4. Lengkapi isian lampiran sesuai templat.
5. Khusus untuk dokumen CV, dapat didonload di SISTER pada menu CV Dosen. Jika CV belum
sesuai dapat dilakukan edit melalui menu-menu di penelitian dan pengabdian.

Gambar 6. Tampilan untuk mendonload CV dosen

6. Setalah dokumen-dokumen tersebut dilengkapi, susun dokumen sesuai dengan urutan
dalam sistematika pengajuan dalam satu file dengan ukuran maksimal 5 MB.

C. UPLOAD DOKUMEN
Tahap terakhir pengajuan proposal adalah upload dokumen proposal yang telah
dijadikan satu file seperti pada tahapan sebelumnya. Tahapan upload adalah sebagai berikut.
1. Lakukan upload dokumen melalui hibah dengan melakukan klik pada tombol
Tampilan dapat dilihat dalam gambar berikut.

.

Gambar 7. Tombol untuk upload dokumen proposal
2. Jika upload berhasil, maka tampilan pada SISTER sebagai berikut. Proposal yang
diunggah dapat didownload pada tombol “lihat dokumen proposal
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