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Kegiatan sebelum hari ini 

■ Sosialisasi perubahan prosedur penelitian dan pengabdian masyarakat: 
6 Januari 2016 

■ Pengumuman pemasukan penelitian dan pengabdian masyarakat: 

– Batas pemasukan: 29 Januari 

– Batas akhir kelengkapan dokumen: 1 Februari 

 



Data pemasukan proposal 

■ Penelitian: 62 usul 

■ Pengabdian: 8 usul 

■ Pengabdian lembaga: 9 usul 

 

Pembatalan: 2 usul (1 penelitian dan 1 pengabdian) 

Penolakan: 6 usul 

 

 



Informasi proses review 

■ Plotting reviewer (prinsip kepatutan dan kesesuaian diterapkan) 

■ Penyamaan persepsi reviewer 

■ Proses review ( 3 – 10 Februari 2016) 

 

 



Data Per Tahun Proses Review 

■ Tahun 2013  pengajuan 75  ditolak 7 (9 %) 

■ Tahun 2014  pengajuan 89  ditolak 8 (9%) 

■ Tahun 2015  pengajuan 98  ditolak 15 (15%) 

■ Tahun 2016  pengajuan 80  ditolak 6 (7,5%) 



Pengumuman 

■ Pengiriman surat pemberitahuan penolakan dalam amplop tertutup 

■ Undangan penandatanganan kontrak (tembusan ke Dekan) 

■ Pengiriman hasil review dalam amplop tertutup 



Penandatangan kontrak 

■ Mohon setiap ketua peneliti atau ketua pengabdi untuk mengecek: 

– Judul 

– Jumlah dana 

– Jadwal 

– Anggota peneliti 

■ Jadwal: 

– Monitoring dan evaluasi: 2 September atau 25 Juli 

– Pengumpulan laporan akhir: 11 November atau 25 Juli 



Perubahan pada kontrak 

■ Layanan staf khusus keuangan (untuk penelitian & pengabdian tim 
dosen) 

■ Poin capaian: batas waktu 31 Desember 2017 

■ Pengunggahan pada Jurnal UNPAR, jika ada kerahasiaan atau syarat 
khusus (paten), membuat surat pernyataan 

■ Kontrak untuk pengabdian lembaga 



Kegiatan selanjutnya 

■ Tanggapan hasil review  via email 

■ Pencairan dana 

■ Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian 



Kegiatan Penelitian dan Pengabdian 

■ Khusus untuk penelitian dan pengabdian tim dosen  layanan 
penyusunan pelaporan keuangan 

■ Jadwal: 

Minggu I : FTI 

Minggu II : Teknik & Filsafat 

Minggu III : FISIP 

Minggu IV : Ekonomi & FTIS 

Pelaporan pada hari Senin 



Monitoring dan Evaluasi 

■ Jadwal: 25 Juli 2016 atau 2 September 2016 

 

■ 2 poin dalam monev: keuangan & capaian (silppm) 

■ Catatan Keuangan: 

Bon yang berlaku adalah bon tahun 2016 

Bon mesti memiliki header / cap 

Pajak baru  untuk biaya cetak  

Yang dilaporkan hanya 70%  kelebihan disimpan untuk tahap II 



Penyelesaian Kegiatan Penelitian 

■ Seminar akhir 

■ Laporan akhir  

Jadwal : 25 Juli 2016 atau 11 November 2016 

Berkas : Hardcopy laporan (1 jilid), Softcopy laporan dan poster (via email), 
form2 

 

Catatan tentang pelaporan akhir keuangan: 

Jika pelaporan terlambat  pencairan 30% di tahun 2017  bon tahun 
2016 tidak berlaku, meskipun bon sudah terkumpul misalkan di pelaporan 
tahap I 

 



Tambahan 

■ Rencana pemasukan proposal penelitian & pengabdian untuk kegiatan 
tahun 2017  Desember 2016  syarat-syarat sesuai ketentuan 
pengajuan 

 

 

■ Softcopy proposal penelitian & pengabdian via email (pdf)  silppm 



Pendanaan Hibah DIKTI 2016 

■ Proposal lanjutan (9 proposal)  acc 9  

■ Proposal hibah kompetitif (13 proposal)  acc 4 

■ Proposal desentralisasi (18 proposal)  belum ada pengumuman 

■ Proposal pengabdian (4 proposal)  acc 0 



terima kasih 
 
 

tanya jawab 


