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PProgram Hibah Kompetisirogram Hibah Kompetisi
d l h K t li & P k t TRIDHARMAd l h K t li & P k t TRIDHARMAadalah Katalis & Perekat TRIDHARMAadalah Katalis & Perekat TRIDHARMA

PHKI tidak isolated
Pengajaran

“fungsi PHKI justru memfasilitasi

dengan kegiatan tridharma

fungsi PHKI justru memfasilitasi
peningkatan penyelenggaraan

kegiatan tridharma sehingga tercipta
peningkatan kesehatan & otonomi

PHKI
p g
institusi untuk meningkatkan daya

saing bangsa”

PengabdianPenelitian
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TujuanTujuan PHKIPHKI

meningkatan mutu dan relevansi PT; menuju PT 
yang sehat  otonom  dan berkontribusi pada daya yang sehat, otonom, dan berkontribusi pada daya 

saing bangsa



SetelahSetelah menjalankanmenjalankan PHKIPHKI

Setelah menjalankan hibah ini Setelah menjalankan hibah ini Perguruan Tinggi diharapkan Perguruan Tinggi diharapkan 
kk i k t k lit d l ii k t k lit d l i t l it l iakan akan meningkat kualitas dan relevansinya meningkat kualitas dan relevansinya yang yang antara lain antara lain 

ditandai dengan ditandai dengan lulusanlulusan yang yang relevan relevan dengan dengan stakeholders stakeholders 
dan terserap oleh lapangan kerja, dan terserap oleh lapangan kerja, riset riset dan dan pelayanan pelayanan p p g j ,p p g j , p yp y

masyarakat masyarakat yang semakin dekat dengan kebutuhan yang semakin dekat dengan kebutuhan stakestake--
holders (kebutuhan daerah, industri, pembangunanholders (kebutuhan daerah, industri, pembangunan, dan , dan 

pengelolaan perguruan tinggi yangpengelolaan perguruan tinggi yang sehatsehatpengelolaan perguruan tinggi yang pengelolaan perguruan tinggi yang sehatsehat..



Key Performance Indicators Key Performance Indicators y fy f
PHKI PHKI tematema--AA

TerwujudnyaTerwujudnya sistemsistem ketatakelolaanketatakelolaan yang yang efektifefektif
TertatanyaTertatanya sistemsistem rekamanrekaman dandan pengelolaanpengelolaan
data/data/informasiinformasi
BerfunsinyaBerfunsinya sistemsistem penjaminanpenjaminan mutumutu
BerfungsinyaBerfungsinya sistemsistem keuangankeuangan yang yang transparantransparan



Key Performance Indicators Key Performance Indicators y fy f
PHKI PHKI tematema--BB

JumlahJumlah lulusanlulusan
ProporsiProporsi mahasiswamahasiswa selesaiselesai tepattepat waktuwaktu
FTE staff FTE staff termanfaatkantermanfaatkan
FasilitasFasilitas termanfaatkantermanfaatkan
DayaDaya saingsaing lulusanlulusan
ProporsiProporsi pendapatanpendapatan insitusiinsitusi diluardiluar kontribusikontribusi

h ih imahasiswamahasiswa
ProporsiProporsi mahasiswamahasiswa daridari keluargakeluarga kurangkurang mampumampu



Key Performance Indicators Key Performance Indicators y fy f
PHKI PHKI tematema--CC

ProporsiProporsi jumlahjumlah mahasiswamahasiswa asingasing
Status Status akreditasiakreditasi oleholeh badanbadan akreditasiakreditasi
internasionalinternasional
JumlahJumlah publikasipublikasi didi jurnaljurnal internasionalinternasional
JumlahJumlah sitasisitasi
PerolehanPerolehan hibahhibah daridari sumbersumber danadana internasionalinternasional



Competitiveness Competitiveness PPHKIHKI

Jumlah
20052005 20062006 20072007 20082008

Jumlah
proposal

PTNPTN PTSPTS TotalTotal PTNPTN PTSPTS TotalTotal PTNPTN PTSPTS TotalTotal PTNPTN PTSPTS TotalTotal

Proposal 
masuk 114 331 445 79 359 438 99 555 654 59 463 522

Pemenang 42 85 136 23 85 108 19 63 82 14 17 82



DIKTI

TipsTipspp
Implementasi hibahImplementasi hibah
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DIKTI

(1)Performance-Based Planning

Tujuan 
tercapai

Laksanakan
Rencana

Bagaimana
mencapai
tujuan ?

Evaluasi
Diri

Cari
Strategi

Susun
Rencana

Tahun 1 Tahun 2 keberlanjutan

Analisis
Pencapaian Susun

PIP

Analisis
Pencapaian Susun

PIP

Evaluasi Diri & Susun Laporan Evaluasi Diri & Susun Laporan
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DIKTI (2) Tidak melakukan Conventional Management Spirit

• PHK bukan milik pimpinan
• Setiap level harus proaktif

©a.k.seta



(3) Commitment-Competence-Coordination
DIKTI

PHK

• Semua unsur pelaksana harus 
mempunyai komitment dan 
k t i ti i PHKkompetensi tinggi

• Koordinasi harus dilakukan
dengan semua unsur terkaitdengan semua unsur terkait

©a.k.seta



DIKTI (4) Internal QA dan MONEV harus difungsikan

I t l MONEV dil k k   t t• Internal MONEV dilaksanakan secara teratur
• Capaian performance indicator selalu dimonitor
• Sleeping partner sebaiknya dihindarip g p y

©a.k.seta



(5) Program sustainability harus diperhatikan
DIKTI

Excell?
Jenuh?Jenuh?
Decline?

Ki
ne

rj
a

Δ

R
2011?

Rp.
2008 - 2010
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DIKTI

(6) PHK bukan beban tambahan dosen

©a.k.seta



Komponen hibah Komponen hibah Komponen hibah Komponen hibah 

Pengadaan barang dan jasa
Pekerjaan SipilPekerjaan Sipil
Pengembangan staff
Insentif staff
Komponen khusus (unggulan)Komponen khusus (unggulan)



Beberapa Beberapa kelemahan kelemahan Beberapa Beberapa kelemahan kelemahan 
TORTOR

TOR :TOR :
TOR TrainingTOR Training: kurang ada informasi jelas tentang : kurang ada informasi jelas tentang 
kemana kemana trainingtrainingnya?; nya?; kapan kapan waktunya?; apa yang waktunya?; apa yang 
harus dilakukan harus dilakukan setelah setelah trainingtraining?; dll.?; dll.

TOR Tenaga AhliTOR Tenaga Ahli: kurang jelas : kurang jelas job descriptionjob description, , 
bidang kompetensi, dan kualifikasinya.bidang kompetensi, dan kualifikasinya.

TOR Pengembangan ProgramTOR Pengembangan Program: kurang jelas : kurang jelas 
uraian aktivitas/kegiatan uraian aktivitas/kegiatan dan dan outcomeoutcome yang yang 
diusulkan.diusulkan.diusulkan. diusulkan. 

©aks



iiLaporan hasil Laporan hasil 
implementasiimplementasiimplementasiimplementasi

Impact/OutcomeImpact/Outcome--based Projectbased ProjectImpact/OutcomeImpact/Outcome based Project        based Project        
laporan (laporan (reportreport) harus berorientasi ) harus berorientasi 
padapada dampak yg dicapaidampak yg dicapaipada pada dampak yg dicapaidampak yg dicapai
Perolehan Perolehan grantgrant tahun kedua tahun kedua 
did k ddid k d h il l i dh il l i ddidasarkan pada didasarkan pada hasil evaluasi dan hasil evaluasi dan 
performanceperformance tahun pertamatahun pertama



PermasalahanPermasalahanPermasalahanPermasalahan
yang dihadapi PHKyang dihadapi PHK

Implementasi (1)Implementasi (1)
Proposal tidak diperbaiki lagi sesuai masukan atau Proposal tidak diperbaiki lagi sesuai masukan atau p p gp p g
komentar dari komentar dari reviewerreviewer

Ada aktivitas yang tidak dapat dilaksanakanAda aktivitas yang tidak dapat dilaksanakan
Ada target capaian yang tidak tercapaiAda target capaian yang tidak tercapaiAda target capaian yang tidak tercapaiAda target capaian yang tidak tercapai

Anggaran yang diusulkan tidak sesuai dengan Anggaran yang diusulkan tidak sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi yang adakebutuhan dan kondisi yang ada

ResourcesResources yang diadakan tidak termanfaatkanyang diadakan tidak termanfaatkan
Ada komponen anggaran yang tidak termanfaatkan Ada komponen anggaran yang tidak termanfaatkan ada ada 
sisa anggaransisa anggarangggg
Ada pembelanjaan (Ada pembelanjaan (disbursementdisbursement) dana hibah yang tidak ) dana hibah yang tidak 
sesuai dengan alokasi anggaran yang ada di PIPsesuai dengan alokasi anggaran yang ada di PIP



PermasalahanPermasalahanPermasalahanPermasalahan
yang dihadapi PHKyang dihadapi PHK

ImplementasiImplementasi (2)(2)
KoordinasiKoordinasi antaraantara unsurunsur pimpinanpimpinan dandan pelaksanapelaksana

Investasi dilakukan oleh Universitas
Program dilakukan oleh Prodi dan Unit implementasi

KetidakKetidak jelasanjelasan tugastugas dandan tanggungjawabtanggungjawabKetidakKetidak jelasanjelasan tugastugas dandan tanggungjawabtanggungjawab
Overall outcome and attainment of objectives PT
Output kegiatan PICg
Komponen harus mendukung overall goals



PermasalahanPermasalahanPermasalahanPermasalahan
yang dihadapi PHKyang dihadapi PHK

ImplementasiImplementasi (3)(3)
PemahamanPemahaman mengenaimengenai aktivitasaktivitas yang yang bukanbukan
ii b d i i ib d i i i kk b ikb ikinvestmentinvestment--based activities,based activities, kurangkurang baikbaik

PelaksanaanPelaksanaan aktivitasaktivitas menunggumenunggu pencairanpencairan danadana, , padahalpadahal
banyakbanyak pelaksanaanpelaksanaan aktivitasaktivitas yang yang tidaktidak bergantungbergantung padapada
ketersediaanketersediaan danadanaketersediaanketersediaan danadana
AktivitasAktivitas yang yang dilaksanakandilaksanakan, , hanyahanya yang yang berkaitanberkaitan dengandengan
prosesproses disbursementdisbursement danadana hibahhibah

Dana Dana pendampingpendamping kurangkurang//tidaktidak disediakandisediakanDana Dana pendampingpendamping kurangkurang//tidaktidak disediakandisediakan
PekerjaanPekerjaan implementing officerimplementing officer dalamdalam mengelolamengelola aktivitasaktivitas dandan
proyekproyek tergangguterganggu
AktivitasAktivitas yang yang membutuhkanmembutuhkan danadana talangantalangan ((sebelumsebelum danadanaAktivitasAktivitas yang yang membutuhkanmembutuhkan danadana talangantalangan ((sebelumsebelum danadana
hibahhibah caircair), ), tidaktidak dapatdapat dilaksanakandilaksanakan



Dampak PositifDampak PositifDampak PositifDampak Positif
Skema PendanaanSkema Pendanaan

berbasis Paradigma Baruberbasis Paradigma Baruberbasis Paradigma Baruberbasis Paradigma Baru
TerjadiTerjadi perubahanperubahan budayabudaya kerjakerja civitascivitasTerjadiTerjadi perubahanperubahan budayabudaya kerjakerja civitascivitas
academicaacademica padapada tingkattingkat implementing unitimplementing unit

TerjadiTerjadi peningkatanpeningkatan kapasitaskapasitas internalinternal padapadaTerjadiTerjadi peningkatanpeningkatan kapasitaskapasitas internalinternal padapada
implementing unitimplementing unit

MeningkatnyaMeningkatnya kepeduliankepedulian dandan keterlibatanketerlibatanMeningkatnyaMeningkatnya kepeduliankepedulian dandan keterlibatanketerlibatan
seluruhseluruh stafstaf dalamdalam pengembanganpengembangan program program dandan
institusiinstitusiinstitusiinstitusi



DampakDampak NegatifNegatifampakampak egat fegat f
SkemaSkema PendanaanPendanaan

berbasisberbasis ParadigmaParadigma BaruBaruberbasisberbasis ParadigmaParadigma BaruBaru
PerubahanPerubahan prosesproses manajemenmanajemen padapada PerguruanPerguruan
TinggiTinggi tidaktidak terjaditerjadi EvaluasiEvaluasi DiriDiri sebagaisebagai
kebutuhankebutuhan, , tidaktidak terjaditerjadi
AkibatAkibat luasnyaluasnya cakupancakupan yang yang inginingin dicapaidicapai, , 
sebagiansebagian besarbesar performance targetperformance target yang yang 
ditetapkanditetapkan tidaktidak tercapaitercapai

!
ditetapkanditetapkan tidaktidak tercapaitercapai
““ParadigmaParadigma ProyekProyek”” !



ltilti hhPenaltiPenalti yang pernah yang pernah 
diberikandiberikani e ikani e ikan

•• Pemotongan dana hibahPemotongan dana hibah dari pemerintah dari pemerintah 
yang telah dianggarkanyang telah dianggarkan untukuntukyang telah dianggarkan yang telah dianggarkan untuk untuk 
pelaksanaan aktivitas, dana dari DRKpelaksanaan aktivitas, dana dari DRK

•• Penangguhan/penundaanPenangguhan/penundaan pencairan danapencairan dana•• Penangguhan/penundaanPenangguhan/penundaan pencairan danapencairan dana
•• Penghentian hibahPenghentian hibah untuk untuk satu atau lebih satu atau lebih 

unitunit (PS/UWP) penerima hibah(PS/UWP) penerima hibahunitunit (PS/UWP) penerima hibah(PS/UWP) penerima hibah
•• Penghentian hibahPenghentian hibah untuk untuk seluruh unitseluruh unit

yang ada di Perguruan Tinggiyang ada di Perguruan Tinggiyang ada di Perguruan Tinggiyang ada di Perguruan Tinggi



S h d lSchedule

Pemasukan RKAKL : 21 Januari 2008 pukul 16.00 
WIB
Perbaikan RIP: 31 Januari 2008 pukul 16.00
Pembahasan Anggaran: akhir Januari 2008
Dana (termin I: 60%) diharapkan cair Maret 2008
Implementasi I: hingga Agustus 2008 Laporanp gg g p
tengah tahun
Dana (termin II: 40%) diharapkan cair September
2008



P i i D kPengiriman Dokumen

DPT Dikti
Gedung D Lantai 10Gedung D Lantai 10
Ditjend Dikti
S Pi 1Senayan Pintu 1
Jakarta



Informasi Program Informasi Program 

http://www.dikti.org/phk/http://www.dikti.org/phk/
Milis for grantees:Milis for grantees:
DiktiGroups@yahoogroups.comDiktiGroups@yahoogroups.com

Mendaftar: kirim eMendaftar: kirim e--mail ke alamatmail ke alamat
DiktiGroupsDiktiGroups--owner@yahoogroups.comowner@yahoogroups.com
sertakan CV singkat anda yang terkaitsertakan CV singkat anda yang terkaitsertakan CV singkat anda yang terkait sertakan CV singkat anda yang terkait 
dengan PT andadengan PT anda




