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PEDOMAN PENELITIAN INSENTIF 
PEMBERDAYAAN RISET UNGGULAN  

(PINPRU) 
 
 

1.  Umum 

Kualitas perguruan tinggi (PT) sangat ditentukan oleh kualitas 
dosen, yang teraktualisasikan dalam tridharma perguruan tinggi, yakni 
pendidikan, penelitian, maupun pengabdian pada masyarakat. Di antara 
indikator utama kualitas dosen adalah kinerja di dalam proses 
pembelajaran, kualitas bahan ajar, produktivitas dan kualitas karya 
ilmiah (buku teks, hasil penelitian, artikel publikasi, dan lain-lain), serta 
penerapan ilmu dan teknologi dalam pemberdayaan dan pengem-
bangan masyarakat.  

Salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas dosen ada-
lah tumbuh dan berkembangnya budaya meneliti, yang memungkinkan 
dosen memperoleh temuan-temuan baru sebagai bentuk kontribusi 
mereka pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta 
pada pembangunan masyarakat. Selain itu, budaya meneliti memung-
kinkan dosen untuk senantiasa memperbaharui materi pembelajaran 
berdasarkan hasil penelitian dan sumber-sumber mutakhir sesuai 
dengan dinamika perkembangan ipteks. 

Yang menjadi persoalan adalah bahwa budaya meneliti belum 
menjadi bagian kehidupan keseharian sebagian dosen di perguruan 
tinggi. Banyak dosen, terutama di perguruan tinggi swasta, yang terlalu 
sibuk dengan kegiatan mengajar sehingga kegiatan penelitian kurang 
mendapatkan perhatian secara proporsional. Bahkan di antara dosen 
yang mulai bergiat dalam penelitian pun berjalan sendiri-sendiri, kurang 
terintegrasi dan terbatas pada jenis-jenis penelitian yang kurang stra-
tegis dan kompetitif sehingga penelitian-penelitian tersebut kurang 
memberikan kontribusi signifikan, baik pada perkembangan ipteks 
maupun pembangunan. 

Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Surakarta, melalui 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) ber-
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maksud melakukan terobosan untuk mengembangkan budaya meneliti 
di kalangan dosen melalui pemberdayaan para dosen yang memiliki 
kualifikasi pendidikan S3 untuk membentuk grup-grup peneliti dan 
mengkoordinasi berbagai kegiatan penelitian kompetitif dan strategis 
secara berkesinambungan. Grup-grup peneliti ini diharapkan tidak hanya 
menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas dan berkelanjutan, 
tetapi juga mampu memberdayakan sumber daya manusia lain, baik 
dosen maupun mahasiswa sehingga budaya meneliti menjadi 
karakteristik menonjol dalam kehidupan masyarakat akademik Uni-
versitas Muhammadiyah Surakarta. 

Untuk mendukung usaha tersebut, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta menyediakan dana stimulan, yang disebut Insentif Pember-
dayaan Riset Unggulan. Insentif ini merupakan modal awal untuk 
penyusunan dan penyelenggaraan program, yang meliputi pemben-
tukan dan pemberdayaan grup peneliti, penyusunan proposal dan 
pelasanaan penelitian, serta penggalian dana dari sumber-sumber dana 
eksternal. 

Insentif pemberdayaan riset unggulan ini dirancang multitahun 
dengan waktu maksimal tiga tahun. Pada setiap tahun akan dilakukan 
evaluasi terhadap laporan kemajuan yang meliputi: (1) laporan tahunan, 
(2) dokumentasi Log book dan hasil penelitian, (3) laporan penggunaan 
dana, (4) prospek pengembangan penelitian, (5) publikasi/HaKI yang 
diperoleh, (6) grant yang diusulkan, dan (7) grant yang diperoleh. 

  
2. Tujuan Insentif  

Tujuan insentif pemberdayaan riset unggulan ini adalah untuk (1) 
menumbuhkembangkan grup-grup peneliti dengan bidang garap 
konsisten (2) menghasilkan penelitian strategis, berkelanjutan, dan 
terpadu yang memungkinkan terjadinya transfer ide dan pengetahuan 
melalui pemberdayaan grup penelitian, dan (3) mendorong munculnya 
rencana dan produk penelitian dari grup penelitian yang dapat bersaing 
di tingkat nasional/internasional. 
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3.  Ruang Lingkup Insentif 
Ruang lingkup insentif pemberdayaan riset unggulan mencakup 

bidang yang dinilai strategis bagi penguatan lembaga dan peneliti sesuai 
dengan bidang ilmu dan kapasitas pengusul dengan memperhatikan 
luaran penelitian.  

 
4.  Luaran Insentif 

Luaran yang dihasilkan dari insentif pemberdayaan riset ung-
gulan ini adalah sebagai berikut: 
a. Terbentuknya grup peneliti dengan dosen berkualifikasi S-3 sebagai 

motor yang mendorong terjadinya peningkatan atmosfer penelitian 
dan atmosfer akademik di dalam grup peneliti; 

b. Tersusunnya proposal-proposal baru untuk skema grant yang lebih 
tinggi; 

c. Terlibatkannya dosen, mahasiswa dan pihak lain yang berke-
pentingan dalam kegiatan-kegiatan insentif; 

d. Tercapainya grant penelitian tingkat nasional/internasional bagi 
pengusul utama dan anggotanya untuk mendukung terlaksananya 
road map penelitian; 

e. Dihasilkannya temuan penelitian strategis, berkelanjutan, dan 
terpadu yang dapat dipatenkan atau dipublikasikan dalam jurnal 
terakreditasi nasional/internasional dan menjadi bahan ajar. 

 
5.  Kualifikasi Pengusul Insentif 

Insentif pemberdayaan riset unggulan ini dapat diraih dengan 
syarat sebagai berikut: (1) dosen tetap (2) bergelar doktor  (S-3) dan 
atau Profesor, (3) mempunyai track record dan road map riset/teknologi 
sesuai dengan bidang ilmunya, dan (4) melibatkan minimal tiga orang 
dosen dan dua mahasiswa. 
 
6.  Susunan Tim Pengusul 

a.  Ketua :  Satu orang doktor dan atau Profesor 
b.  Anggota : minimal tiga  orang dosen tetap (dapat lintas 

jurusan) dan dua orang mahasiswa. 
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7.  Besar Insentif 
Insentif pemberdayaan riset unggulan yang disediakan maksimal 

Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pertahun. Insentif 
pemberdayaan riset unggulan diberikan maksimal tiga tahun. 

 
8.  Alokasi Anggaran 

Alokasi anggaran insentif pemberdayaan riset unggulan terdiri 
atas komponen-komponen berikut. 

No Komponen  Persentase  

1. Gaji/ Upah 20%

2. Aktivitas grup (diskusi, seminar, desiminasi, 
dan publikasi) 

20%

3. Bahan dan alat penelitian pendukung 40%

4. Penyusunan laporan, dokumentasi hasil, 
dan  pengolahan data grup penelitian 

10%

4. Pendaftaran HaKI dan lain-lain 10%

Total 100%

 
Selain dana dari UMS, pada tahun kedua dan ketiga grup 

penelitian diwajibkan untuk mengajukan proposal dari sumber lain. 
 

9.  Mekanisme Usulan Insentif 
Usulan insentif pemberdayaan riset unggulan diatur dengan 

mekanisme sebagai berikut: 
a. Pengusul mengajukan praproposal kepada LPPM sebanyak 4 

eksemplar. 
b. Setelah lolos desk evaluation praproposal, pengusul mendapat 

pemberitahuan untuk mengajukan proposal lengkap.  
c. Pengusul mengajukan proposal lengkap sebanyak 4 eksemplar 

kepada LPPM. 
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d. Pengusul yang lolos desk evaluation proposal lengkap diundang 
untuk presentasi. 

e. Pengusul yang dinyatakan lolos dari tahap desk evaluation dan 
presentasi akan ditinjau kesiapannya oleh LPPM. 

f. Pengusul yang dinyatakan layak untuk didanai menandatangani 
kontrak pelaksanaan kegiatan dengan LPPM. 

g. LPPM akan mencairkan dana insentif dalam tiga tahap:  Tahap I 
50% (untuk enam bulan pertama). Tahap II 25% (setelah pengusul 
melaporkan kemajuan) tahap kegiatan grup. Tahap III 25% (setelah 
pengusul menyerahkan laporan tahunan).  

h. Pencairan dana insentif tahap II dan III didasarkan pada hasil 
evaluasi dan monitoring kegiatan oleh LPPM.  

 

 

Gambar 1.  Flow-Chart Mekanisme Usulan PINPRU 
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10. Tahap-tahap penilaian usulan insentif meliputi: 
Tahap I  :  Desk evaluation praproposal; 
Tahap II  :  Desk evaluation proposal lengkap;  
Tahap III :  Presentasi proposal lengkap;  
Tahap IV  :  Kunjungan lapangan (evaluasi kesiapan grup 

peneli-tian dan mahasiswa yang terlibat); dan 
Tahap V :  Penetapan proposal yang dinyatakan layak 

didanai.  
 

11. Pemantuan pelaksanaan kegiatan 
Pelaksanaan kegiatan penelitian dan aktivitas grup dimonitor 

dan dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh LPPM. Monitoring dan 
evaluasi dilakukan pada tengah tahun (setelah penyerahan laporan 
kemajuan/pemantauan) dan akhir tahun (setelah penyerahan laporan 
tahunan).  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
LAMPIRAN 1 :  

FORMAT USUL PRAPROPOSAL 
 

Praproposal terdiri atas: 
a.  Sampul muka  
b. Halaman Judul 
c. Halaman Pengesahan 
d. Ringkasan 

 
Isi Praproposal (maksimum 10 halaman) mencakup: 

1. Pendahuluan. 
2. Road map Riset (jelaskan road map kegiatan dan penelitian 

grup yang akan dilaksanakan, target, kemanfaatan, serta 
peluang keberlanjutan rencana penelitian). 

3. Disain pemberdayaan grup penelitian:  
a.  Tuliskan tentang keberadaan grup penelitian dan hasil yang 

telah diperoleh bila ada. 
b. Pemberdayaan grup yang akan dilakukan untuk mencapai 

target road map (jelaskan kegiatan grup dan rencana 
penelitian yang akan dikembangkan oleh anggota serta 
keterkaitan antarkegiatan dan antarrencana penelitian). 

4. Hasil yang dijanjikan setiap tahun & topik-topik penelitian yang 
diajukan ke pihak lain pada setiap tahun untuk mendukung  road 
map penelitian. 

5. Metode (uraikan cara mencapai target pada masing-masing 
tahap penelitian yang akan dikerjakan).  

6. Jadwal Pencapaian hasil yang dijanjikan (sesuai dengan 
tahapan per-tahun). 

7. Biodata peneliti (Ketua, Anggota, dan Mahasiswa). 
 

Praproposal diketik pada kertas ukuran kwarto, spasi 1,5 pitch 
dengan font 11 point arial, dengan margin kiri 3 cm, kanan 2,5 cm, atas 
2,5 cm, dan bawah 3 cm. 
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LAMPIRAN 2:  
 

FORMAT USUL PROPOSAL LENGKAP 
 
Proposal lengkap terdiri atas: 

a. Sampul muka Halaman Judul 
b. Halaman Pengesahan 
c. Ringkasan (tuliskan dengan komprehensif tentang grup dan 

road map penelitian yang akan dikerjakan dan target grup  
sesuai road map penelitian). 

 
Isi Proposal lengkap maksimum 20 halaman tidak termasuk keleng-
kapan dan lampiran proposal mencakup: 

1. Pendahuluan meliputi latar belakang, tujuan umum 
pemberdayaan grup dan penelitian yang dilakukan, perumusan 
masalah, manfaat, dan target grup setiap tahunnya 

2. Kontribusi terhadap pengembangan lembaga dan peningkatan 
kapasitas ilmiah pengusul 

3. Tinjauan pustaka, state of the art review atas riset & teknologi 
terdahulu yang terkait dengan ide grup penelitian,  

4. Road map Riset  
a. Road map riset terhadap waktu (time frame) dari hasil 

penelitian sebelumnya serta yang akan dikembangkan oleh 
pengusul dan anggota grup penelitian untuk penelitian 
berikutnya. 

b. Road map riset terhadap ajuan grant penelitian pada skim 
lain sebagai sumber utama pendanaan 

c. Kesiapan grup peneliti. 
5.  Desain pemberdayaan grup (jadwal diskusi rutin membahas 

rencana penelitian dan hal-hal lain yang terkait dengan 
penelitian, seperti: diskusi tentang jurnal penelitian, monitoring 
pelaksanaan penelitian oleh anggota grup dan mahasiswa, serta 
diskuksi hasil penelitian yang telah diperoleh) 
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6. Hasil yang dijanjikan 
Jelaskan hasil yang ditargetkan sesuai dengan tahapan ajuan. 
Hasil yang dijanjikan meliputi:  
a. Publikasi dan/ atau HaKI serta bahan ajar. 
b. Capaian grant penelitian oleh dosen dan mahasiswa yang 

terlibat. 
 Misalnya:  

Tahun 1  :  Tuliskan judul: (a) publikasi dan nama jurnal 
terakreditasi nasional/internasional yang di 
tuju  HaKI, (b) ajuan proposal pada skim 
pene-litian nasional bagi anggota grup 
penelitian, dan (c) ajuan mahasiswa dalam 
kompetisi ilmiah mahasiswa. 

Tahun 2  :  Tuliskan judul: (a) capaian grant penelitian,  
(b) publikasi jurnal terakreditasi nasional/ 
internasional dan/ atau HaKI, dan (c) prospek 
pemasaran; 

Tahun 3  :  (a) Produk, (b) publikasi dan/atau HaKI, (c) 
keberlanjutan grup, dan (c) pengerjaan pene-
litian yang didanai pihak lain. 

 
6. Metode Penelitian.  

Jelaskan secara rinci metode penelitian inti berdasarkan road 
map. Dalam metode penelitian harus dijelaskan bahan, alat, 
cara penelitian, cara mendapatkan, dan menganalisis data. 
Fasilitas yang digunakan dan aspek penelitian yang diandalkan 
dalam merealisasikan setiap tahapan kegiatan harus jelas. 
Utamakan penggunaan sumber daya internal. Tunjukkan peran 
dan tanggungjawab anggota grup dalam penelitian yang di-
kerjakan (lihat lampiran susunan organisasi, tugas, dan pem-
bagian waktu ketua dan anggota tim peneliti serta mahasiswa). 

7. Anggaran penelitian 
Nyatakan anggaran sesuai dengan alokasi anggaran yang 
ditentukan. 

8. Jadwal  
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Lampiran:  
i. Pencapaian hasil yang dijanjikan (sesuai dengan 

penahapan per tahun) 
ii. Susunan organisasi, tugas dan pembagian waktu ketua 

dan anggota peneliti serta mahasiswa 
iii. Justifikasi anggaran (Jelaskan rencana pendanaan secara 

keseluruhan yang meliputi sumber dana dari UMS dan 
dari sumber/ lembaga lain)   

iv. Biodata ketua dan anggota grup peneliti 
v. Biodata mahasiswa yang terlibat 
vi. Pernyataan kesanggupan ketua dan anggota peneliti serta 

mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan.  
vii. Dukungan bagi pelaksanaan kegiatan 

 
Proposal lengkap diketik pada kertas ukuran kwarto, spasi 1,5 pitch 
dengan font 11 point arial, dengan margin kiri 3 cm, kanan 2,5 cm, atas 
2,5 cm dan bawah 3 cm. 
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LAMPIRAN 3: Contoh Susunan Organisasi Grup Peneliti 
 
 

No Nama 
NIP/NIM 

Jabatan 
dalam Tim 

Alokasi waktu 
(jam/ minggu) Uraian Tugas 
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LAMPIRAN 4:  
 

FORMULIR PENILAIAN PRAPROPOSAL 
 
 
A. Judul  :   
B. Bidang :  
C. Ketua Pengusul  : 
D. Fakultas/ Jurusan  : 
E. Fokus Penelitian Grup* : 

*Misalnya: Penemuan obat antikanker, Kualitas air minum, Sosiolingusitik  
  

No Kriteria Penilaian Bobot 
(B) 

Nilai 
(N) B X N 

1. Road Map Riset 
- Kejelasan Road Map 
- Target dan Kemanfaatan 
- Peluang Keberlanjutan dan Capaian 

Indikator 

 
(15) 
(10) 
(15) 

  

2. Desain Pemberdayaan Grup  
- Keberadaan Grup Penelitian dan 

Hasil yang telah Diperoleh 
- Pemberdayaan Grup 

 
(10) 

 
(10) 

  

3. Luaran tiap tahap penelitian (10)   
4. MetodePenelitian (15)   
5. Lain-lain 

- Jadwal   
- Kelayakan SDM Pendukung 

 
(10) 
(5) 

  

Total (100)   

 
Keterangan: 
Masing-masing kriteria penilaian diberi nilai : 1, 2, 3, 5, 6, 7 
Nilai: 1 = buruk; 2 =sangat kurang; 3 =kurang; 5 = cukup; 6 = baik dan 7 = 
sangat baik. 
Passing Grade ≥ 500 tanpa nilai 3 
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A.  Komentar dan Saran Tambahan  
1.  Road Map Riset, kemanfaatan, dan peluang keberlanjutan 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
2.  Desain Pemberdayaan Grup 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
3.  Metodologi dan Luaran Penelitian 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
4.  Lain-lain 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
B.  Rekomendasi (pilih salah satu) 

A.  Dilanjutkan ke proposal lengkap  
B.  Tidak dilanjutkan ke proposal lengkap 

 
 
 
 

Surakarta, ___________ 201__ 
 

Reviewer 
 
 
 

Tanda Tangan, 
Nama Jelas 
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LAMPIRAN 5:  
 

FORMULIR PENILAIAN PROPOSAL LENGKAP 
 
 
A. Bidang    :  
B. Judul    : 
C. Ketua Pengusul   : 
D. Perguruan Tinggi  : 
E. Fokus Penelitian Grup : 
 

No Kriteria Penilaian Bobot 
(B) 

Nilai 
(N) B X N

1. Uraian pendahuluan dan tinjauan pustaka (10) 
2. Road Map Riset

- Kejelasan Road Map (diuraikan) 
- Kontribusi pada pengembangan lembaga dan 

kapasitas ilmiah pengusul 
- Kesiapan dan keberlanjutan Grup 

(15) 
(10) 

 
(10) 

3. Desain pemberdayaan
- Profil dan hasil yang telah diperoleh (publikasi 

dan grant penelitian) Grup Penelitian 
- Aktivitas Grup Penelitian 

(10) 
 

(10) 
4. Metodologi dan Luaran Penelitian

- Kejelasan Uraian Metodologi Penelitian dan 
pemberdayaan sumber daya internal  

- Uraian target luaran penelitian dan tahap 
penelitian 

(15) 
 

(10) 

5. Lain-lain 
- Anggaran 
- Jadwal 
- Track Record 

(10) 

Total (100) 
Keterangan : 
Masing-masing kriteria penilaian diberi nilai : 1, 2, 3, 5, 6, 7 
Nilai: 1 = buruk; 2 =sangat kurang; 3 =kurang; 5 = cukup; 6 = baik dan 7 = 
sangat baik. 
Passing Grade ≥ 500 tanpa nilai 3 
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A.  Komentar dan Saran Tambahan Kriteria Penilaian Praproposal 
1.  Road Map Riset, Kemanfaatan dan peluang keberlanjutan 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
2.  Pengelolaan Grup 
 ……………………………………………………………………………… 
 ...…………………………………………………………………………… 
 
3.  Metodologi dan Luaran Penelitian 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
B.  Rekomendasi (pilih salah satu) 
  A. Dipanggil presentasi 
  B.  Tidak dipanggil presentasi 
 
 
 

Surakarta, __________ 201__ 
 

Reviewer 
 
 
 

Tanda Tangan, 
Nama Jelas 
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LAMPIRAN 6:  
 

FORMULIR PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL LENGKAP 
 
A. Bidang    :  
B. Judul    : 
C. Ketua Pengusul   : 
D. Perguruan Tinggi  : 
E. Fokus Penelitian Grup : 
 

No Kriteria Penilaian Bobot 
(B) 

Nilai 
(N) B X N

1. Presentasi 
- Sistematika dan kejelasan presentasi 
- Substansi presentasi dan kesesuaian 

dengan proposal lengkap 

 
(10) 
(30) 

 

  

2. Metodologi dan Pemberdayaan Grup 
Penelitian  
- Kejelasan metodologi dan relevansi 

dengan road map 
- Kejelasan pemberdayaan grup 

penelitian dan relevansi dengan road 
map 

 
 

(20) 
 

(20) 

  

3. Diskusi  
- Penguasaan materi penelitian 
- Keterbukaan informasi (kejelasan 

dalam memberikan informasi dan 
menerima masukan) 

 
(10) 
(10) 

  

Total (100)   
 
Keterangan: 
Masing-masing kriteria penilaian diberi nilai : 1, 2, 3, 5, 6, 7 
Nilai: 1 = buruk; 2 =sangat kurang; 3 =kurang; 5 = cukup; 6 = baik dan  7 
= sangat baik. 
Passing Grade ≥ 500 tanpa nilai 3 
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1.  Sistematika dan substansi presentasi 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
2. Metodologi dan pemberdayaan grup 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
3.  Penguasaan materi dan keterbukaan informasi 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
B.  Rekomendasi (pilih salah satu) 
  A.  Dilanjutkan Visitasi  
  B.  Tidak dilanjutkan Visitasi 
 
 
 

Surakarta, __________ 201__ 
 

Reviewer 
 
 
 

Tanda Tangan, 
Nama Jelas 

 
 
 
Kriteria Penilaian Usulan yang akan divisitasi: 

1. Rata-rata nilai proposal lengkap (60%) dan nilai seminar 
proposal (40%) lebih besar dari 500 

2. Usulan yang divisitasi adalah usulan dengan peringkat 1-7.  
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LAMPIRAN 7:  
 

FORMULIR PENILAIAN KUNJUNGAN LAPANGAN 
 
A. Bidang    :  
B. Judul    : 
C. Ketua Pengusul   : 
D. Perguruan Tinggi  : 
E. Fokus Penelitian Grup : 
 

No Kriteria Penilaian Bobot 
(B) 

Nilai 
(N) BXN 

 
1. 

 
Kesiapan, Penguasaan dan Unggulan Grup 
penelitian 
Memiliki KESIAPAN dasar dari rangkaian road 
map penelitian yang akan dikerjakan ditunjang 
dengan teknologi dan sarana yang tersedia 
(dapat dibuktikan ketika kunjungan lapangan) 
 

(25) 

 
2. 

 
Sumber Daya Manusia 
Memiliki komitmen dalam pelaksanaan road 
map dan kepakaran yang sesuai dengan 
usulan proposal. SDM Pendukung (mahasiswa 
dan anggota grup) memiliki kesiapan untuk 
menjalankan road map penelitian 
 

(25) 

 
3. 

 
Proyek Managemen Grup 
Leadership Pengususl Utama & Tim Pengusul 
(kemampuan pemberdayaan grup dan pe-
ngelolaan grup) 
 

(15) 
 

 
4 

 
Kesesuaian usulan kegiatan dengan 
ketersediaan sumber daya internal 
Penjelasan tentang kesiapan sumber daya 
internal untuk pelaksanaan kegiatan dan 
keterbukaan penjelasan tentang pemanfaatan 
sumber pendukung dari luar 
 

(25) 
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No Kriteria Penilaian Bobot 
(B) 

Nilai 
(N) BXN 

 
5 

 
Institusi jurusan sebagai penanggung 
jawab & komitmen institusi dalam 
mendukung grup penelitian 
 

(10) 

 
Keterangan: 
Masing-masing kriteria penilaian diberi nilai : 5, 6, 7 
5 = cukup; 6 = baik dan 7 = sangat baik. 
 
 

 
Surakarta, __________ 201__ 

 
Reviewer 

 
 
 

Tanda Tangan, 
Nama Jelas 

 
Kriteria usulan yang didanai: 

 
1. Usulan yang didanai adalah usulan yang nilai rata-ratanya 

terbaik. 
2. Nilai rata-rata dihitung dari: 75%X + 25% Y 
 

X = rata-rata nilai proposal lengkap dan seminar 
Y = nilai visitasi 
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LAMPIRAN 8:  
 

 
FORMULIR MONITORING KEGIATAN (TENGAH TAHUN) 

 
 
A. Bidang  :  
B. Judul  : 
C. Ketua Pengusul  : 
D. Perguruan Tinggi  : 
E. Fokus Penelitian Grup : 
 

No Kriteria Penilaian Bobot (B) Nilai 
(N) BXN 

1. Aktivitas Grup Penelitian
- Kemajuan penelitian dan kesesuaian 

dengan usulan 
- Aktivitas grup (embrio proposal 

penelitian kepada skim lain, kegiatan 
diskusi penelitian dan diskusi 
pendukung lainnya) 

(30) 
 

(30) 

2. Akuntabilitas Kegiatan
- Pemanfaatan dan pengelolaan log 

book 
- Laporan keuangan 

(10) 
(10) 

3. Keberlanjutan Kegiatan
- Kendala dan startegi pengatasan 

kendala 
- Kemungkinan keberlanjutan kegiatan 

(10) 
(10) 

Total (100)   

 
Keterangan: 
Masing-masing kriteria penilaian diberi nilai : 1, 2, 3, 5, 6, 7 
Nilai: 1 = buruk; 2 =sangat kurang; 3 =kurang; 5 = cukup; 6 = baik dan 7 
= sangat baik. 
Passing Grade ≥ 500 tanpa nilai 3 
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Komentar dan Saran untuk Perbaikan 
1.  Kemajuan penelitian dan kesesuaian dengan usulan 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
2.  Aktivitas grup 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
3.  Akuntabilitas pengelolaan penelitian 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
4.  Kendala dan penyelesaiannya 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
5.  Keberlanjutan kegiatan 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
B.  Rekomendasi (pilih salah satu) 
  A. Dilanjutkan  
  B. Dihentikan 
 
 

Surakarta, __________ 201__ 
 

Reviewer 
 
 

Tanda Tangan, 
Nama Jelas 
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LAMPIRAN 9:  
 

 
FORMULIR PENILAIAN LAPORAN TAHUNAN 

 
A. Bidang    :  
B. Judul    : 
C. Ketua Pengusul   : 
D. Perguruan Tinggi  : 
E. Fokus Penelitian Grup : 
 

No Kriteria Penilaian Bobot 
(B) 

Nilai 
(N) BXN 

1. Substansi aktivitas penelitian dan grup 
penelitian 
- Hasil dan kesesuaian dengan target yang 

ditetapkan 
- Hasil yang dicapai oleh anggota grup 

 
(25) 

 
(15) 

2. Akuntabilitas penelitian
- Pemanfaatan dan pengelolaan log book 
- Laporan keuangan 

(5) 
(5) 

3. Penulisan laporan
- Kualitas hasil penelitian (data, analisis data, 

dan pembahasan) 
- Kesesuaian dengan format yang telah 

ditentukan 

 
(20) 

 
(10) 

4. Keberlanjutan penelitian
- Keberlanjutan didasarkan pada hasil yang 

dicapai dan rencana kegiatan lanjutan sesuai 
dengan road map  

- Potensi Komersial hasil penelitian (untuk tahun 
II/ III) 

 
(20) 

Total (100) 
 
Keterangan: 
Masing-masing kriteria penilaian diberi nilai : 1, 2, 3, 5, 6, 7 
Nilai: 1 = buruk; 2 =sangat kurang; 3 =kurang; 5 = cukup; 6 = baik dan 7 = 
sangat baik. 
Passing Grade ≥ 500 tanpa nilai 3 
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Komentar dan Saran 
1.  Hasil dan kesesuaian dengan target serta hasil yang dicapai oleh 

anggota grup 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
3.  Akuntabilitas pengelolaan penelitian 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
3.  Keberlanjutan penelitian dan potensi komersial 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
4.  Penulisan laporan penelitian 
 ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………… 
 
B.  Rekomendasi (pilih salah satu) 
  A. Dilanjutkan  
  B. Dihentikan 
 
 

Surakarta, __________ 201__ 
 

Reviewer 
 
 
 

Tanda Tangan, 
Nama Jelas 
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LAMPIRAN 10:  
 

FORMAT MONITORING DAN EVALUASI 
 
I.  Identitas Penelitian  
1. Perguruan Tinggi : ........................................................... 
2. Judul Penelitian : ........................................................... 
3. Ketua Peneliti : ........................................................... 
4. Biaya Kegiatan  
 a. Tahun Pertama :  Rp .................................... 
 b. Tahun Kedua :  Rp .................................... 
 c. Tahun Ketiga :  Rp .................................... 
5. Lokasi Penelitian  
 a. Jenis :  Laboratorium/Rumah Kaca/ Lap., 
   Lainnya*), sebutkan ........ 
 b. Nama lokasi :  ........................................................... 
 c. Alamat :  ........................................................... 
 
II. Substansi Pemantauan  
1. Cara Pemantauan :  Tinjauan Lapangan/Lab/ Wawancara, 
   Lainnya sebutkan .............**) 
2. Pelaksanaan Penelitian :  Sesuai/tidak sesuai dengan rencana*) 
 a. Tanggal Mulai :  ........................................................... 
 b. Tanggal Selesai :  ........................................................... 
 
3. Peranan LP di Perguruan Tinggi Peneliti  

a) Seleksi Usul Penelitian : Ya/Tidak*)   
b) Menyelenggarakan Seminar Proposal : Ya/Tidak*) 
c) Melakukan Visitasi : Ya/Tidak*)   
d) Memantau Pelaksanaan Penelitian  : Ya/Tidak*) 
e) Menyelenggarakan Seminar Hasil  : Ya/Tidak*) 
f) Menggandakan Laporan : Ya/Tidak*)   
g) Mengirim Laporan  : Ya/Tidak*) 
h) Meminta Artikel Ilmiah untuk Publikasi : Ya/Tidak*)   
i) Memberikan Pelayanan Lainnya, sebutkan : ………………   
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4.  Aktivitas grup penelitian 
 a. Kemajuan penelitian  : 
 b. Kesesuaian dengan usul : 
 c. Aktivitas grup  : 
  (1)  .............................................................................................. 
  (2)  ..............................................................................................
  (3)  ..............................................................................................
  
5.  Keterkaitan Penelitian Pengusul dengan Dosen dan Mahasiswa 
 a. Judul penelitian inti :  
 b. Judul proposal penelitian dosen : 
  (1)  .............................................................................................. 
  (2)  ..............................................................................................
  (3)  ..............................................................................................
 c. Judul penelitian/artikel mahasiswa 
  (1)  .............................................................................................. 
  (2)  ..............................................................................................
  (3)  .............................................................................................. 
 d.  Pemanfaatan dan pengelolaan log book :  baik / kurang 
 e. Laporan keuangan : sesuai/tidak sesuai dengan rencana 
 
6. Dalam pelaksanaan penelitian 

yang tidak sesuai dengan usul :  .................................................  
penelitian. Bila ada, sebut dan    ................................................. 
jelaskan alasannya 
 

7. Masalah yang dihadapi  
peneliti dan upaya     :  ................................................. 
penyelesaiaannya     ................................................. 

 
8. Keterkaitan Penelitian dengan  

a.  Program payung (laboratorium, : ............................................ 
jurusan, fakultas, pusat penelitian)*)  

b.  Program penelitian institusi/ lembaga di: .......................................  
luar Perguruan Tinggi, sebutkan ……….. ..................................... 
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9. Publikasi    Sudah terbit/akan terbit/sedang  
    diajukan/tidak ada*) 

a.  Judul Artikel  : …........................................................  
b.  Nama Berkala/jurnal  : …........................................................ 
c.  Edisi  : …........................................................ 
 

10. Pertemuan Ilmiah  :  Internasional/Nasional*) 
: Tempat/Waktu : …………………… 
 

11. Potensi HKI (Hak Kekayaan : Ada (Paten/Hak Cipta**) 
Intelektual) 
 

12. Keterkaitan Kewirausahaan  
a.  Desain awal penelitian  : ada/tidak ada/tidak tahu*)  
b.  Nilai komersial hasil   : ada/tidak ada/tidak tahu*) 

penelitian 
 
13. Penilaian Umum dan Saran  :  …..................................................... 
 
 
 Koordinator Pemantau Wilayah  Surakarta, ____________201__  
  Pemantau,  
 
 tanda Tangan  tanda tangan 
 
 Nama Jelas Nama Jelas 
 NIP………….  NIP. ............  
 
 
Keterangan: 
*)  Coret yang tidak perlu 
**)  data dasar/foto/laporan 
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LAMPIRAN 11:  
 

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR 
 
 
 
HALAMAN PENGESAHAN ..............................................................  i 
RINGKASAN DAN SUMMARY ......................................................... ii 
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA .................................................... iii 

- INDIKATOR HASIL PENELITIAN (PUBLIKASI, DISEMINASI  
 HASIL DAN BAHAN AJAR) ..................................................... 
- INDIKATOR PEMBERDAYAAN GRUP (KONTINYUITAS  

DISKUSI HASIL DAN DISKUSI LAIN TERKAIT DENGAN  
PENELITIAN GRUP) ............................................................... 

 
PRAKATA   ...................................................................................... iv 
DAFTAR ISI ..................................................................................... v 
DAFTAR TABEL  .............................................................................. vi 
DAFTAR GAMBAR .......................................................................... vii 
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................ viii 
 
I.  PENDAHULUAN  ..................................................................... 
II.  TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN .................................... 
III.  TINJAUAN PUSTAKA YANG RELEVAN ................................. 
IV.  METODE ...............................................................................  
V.  HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................................  
VI.  SIMPULAN DAN SARAN ........................................................  
VII.  RINGKASAN RENCANA KEGIATAN TAHAP BERIKUTNYA**) ....
  
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................  
 
LAMPIRAN***) 
* Berlaku untuk laporan tahunan dan laporan akhir 
** Untuk laporan akhir, tidak diperlukan Bab VII 
*** Lampirkan: (1) usul kegiatan tahun berikutnya (proposal lengkap)  (2) 
usul penelitian (proposal lengkap) oleh anggota grup ke skim penelitian 
yang lain (3) naskah publikasi hasil penelitian dalam jurnal, seminar, dan 
bahan ajar. Masing-masing lampiran dijilid terpisah.  
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