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Pengelolaan program hibah penelitian desentralisasi, termasuk proses penilaian di setiap 

tahapan, harus mengikuti Buku Pedoman Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013. Penetapan pemberian hibah 

untuk semua skema penelitian harus didasarkan pada proses seleksi sebagaimana dijelaskan 

di buku panduan Edisi IX tersebut. Secara umum, tahapan proses tersebut meliputi 

desk-evaluasi pra proposal/proposal, pemaparan proposal, visitasi dan penetapan pemenang.  

Namun demikian, proses seleksi dan penetapan pemenang di setiap skema hibah penelitian 

desentralisasi tidak selalu sama. Tahapan proses seleksi dan penentuan pemenang dapat 

dilihat di Tabel 2.3 Ringkasan Persyaratan Pengusulan, Seleksi dan Pelaksanaan 

Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Skema Hibah buku panduan Edisi IX Tahun 

2013. Hasil penilaian atau skor di setiap tahapan penilaian akan tersimpan di 

SIM-LITABMAS dengan skor yang sudah terurut untuk setiap skema hibah. Dengan 

mengacu hasil penilaian tersebut, selanjutnya pengelola LP/LPPM akan menetapkan 

proposal-proposal yang akan lolos dalam tahapan seleksi berdasarkan pada urutan proposal 

dengan nilai tertinggi. Dengan proses yang sama, penilaian pada tahapan selanjutnya akan 

dilakukan kembali oleh Penilai sampai pada tahapan akhir dan penetapan pemenang atau 

proposal yang akan didanai. Sebagai ilustrasi, proses penilaian sampai pada akhir penentuan 

pemenang usulan penelitian dalam skema desentralisasi program Hibah Bersaing dapat 

dijelaskan dalam Gambar 1 berikut.  

 
 

Gambar 1. Ilustrasi tahapan penilaian dan penentuan pemenang usulan penelitian dalam 

skema desentralisasi program penelitian Hibah Bersaing 

 



2 
PANDUAN LP/LPPM DALAM MENGELOLA TAHAPAN HASIL PENILAIAN PROPOSAL DAN PENENTUAN 

PEMENANG PROGRAM HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI MELALUI SIM-LITABMAS 

Beberapa hal yang dapat dijelaskan dalam ilustrasi tahapan penilaian dan penetapan 

pemenang usulan penelitian dalam skema desentralisasi program penelitian Hibah Bersaing 

pada Gambar 1 adalah sebagai berikut. 

1. Tahap 1, Desk-Evaluasi Proposal 

- Saat jadwal tahapan pengusulan dan unggah proposal penelitian Hibah Bersaing 

sudah berakhir, maka operator LP/LPPM sudah dapat melakukan plotting 

(distribusi) Penilai untuk semua proposal dengan mengacu pada kompetensi dan 

persyaratan sebagai Penilai. Proses plotting Penilai melalui SIM-LITABMAS 

dapat dilihat pada PANDUAN PENGUSULAN HIBAH PENELITIAN 

MELALUI SIM-LITABMAS, Sub 1.2 "Pengelolaan Reviewer”.  

- Pengelolaan proses penilaian dilakukan melalui SIM-LITABMAS harus 

mengacu pada Panduan Penilaian Proposal Desentralisasi 2013. 

- Untuk perguruan tinggi yang belum memiliki Penilai Internal dapat menugaskan 

Penilai Eksternal dari perguruan tinggi lain atau Penilai Pusat. 

- Rambu-rambu yang perlu diperhatikan untuk setiap tahapan penilaian adalah 

sebagai berikut. 

a. Penilai yang sedang mengusulkan proposal penelitian, tidak dapat ditugaskan 

menilai pada skema penelitian yang sama yang sedang diusulkannya. Sebagai 

contoh, jika seorang penilai sedang mengajukan proposal hibah skema 

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dan dipaksakan untuk tetap menilai, 

maka sistem akan menolak dengan pesan seperti berikut. 

 

b. Beberapa catatan yang wajib dipatuhi dalam tahapan penilaian adalah :  

 setiap proposal dinilai oleh dua Penilai; 

 batas ambang skor proposal dari hasil rata-rata dua Penilai untuk dapat 

lolos didanai minimal 400; 

 jika hasil penilaian dua Penilai terdapat perbedaan/deviasi skor 200 dan 

salah satu Penilai memberikan skor kurang dari 400, maka diperlukan 

Penilai ke-3 (3
rd

 Opinion); 

 jika kedua Penilai masing-masing memberikan skor 400, atau 

masing-masing Penilai memberikan skor skor  400 maka tidak 

diperlukan Penilai ke-3 walaupun terdapat perbedaan skor 200; 
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 penentuan pemenang didasarkan pada rangking skor dan alokasi dana 

pada setiap skema hibah; 

 seluruh hasil penilaian akan tersimpan secara otomatis dan ditampilkan di 

SIM-LITABMAS berdasarkan kriteria penilaian yang disyaratkan seperti 

dijelaskan pada bagian sebelumnya. 

- Hasil penilaian desk-evaluasi proposal yang telah disimpan oleh Penilai ke dalam 

SIM-LITABMAS akan dapat dilihat dan dilakukan pengelolaan kembali oleh 

operator LP/LPPM apabila diperlukan. Adapun pengelolaan yang dimaksud 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

i. Untuk mengelola hasil penilaian, operator PT harus memasuki menu 

“Penilai”, submenu “Plotting Penilai” dan di submenu “Plotting Penilai (3
rd

 

Opinion). Dalam menu ini akan secara otomatis terlihat proposal yang masih 

diperlukan penilaian kembali melalui Penilai ke-3 karena hasil penilaiannya 

tidak memenuhi syarat seperti ketentuan yang telah dijelaskan di bagian 

sebelumnya. 

 

 

Pilih submenu “Plotting 
Penilai (3

rd
 Opinion)” 
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ii. Tampilan gambar di atas menunjukkan bahwa ada 1 (satu) proposal yang 

telah dinilai oleh dua Penilai namun skor yang didapatkan tidak memenuhi 

persyaratan penilaian karena terjadi perbedaan/deviasi skor lebih besar atau 

sama dengan 200 (deviasi skor 200) antara Penilai ke-1 (skor 280) dan 

Penilai ke-2 (skor 680), dan salah satu Penilai (Penilai 1) memberi skor 

kurang dari 400, maka diperlukan Penilai ke-3 (3
rd

 Opinion). Penugasan 

Penilai ke-3 dapat dilakukan dengan cara mengklik “ ” sehingga akan 

tampil gambar sebagai berikut. 

 

 

 

Jika proses penetapan Penilai ke-3 selesai, maka pada tampilan “Plotting 

Reviewer (3
rd

 Opinion)” akan tampil sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klik “Edit” untuk menentukan 
Penilai ke-3 (3

rd
 Opinion)” 

Status Penilai ke-3 (3
rd

 
Opinion)” belum ditentukan 

Klik “ ” untuk 
menyimpan Penilai ke-3 

Klik “ ” untuk mengakhiri 
pemilihan Penilai ke-3 

Status Penilai ke-3 (3
rd

 
Opinion)” sudah ditentukan 
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Pada tampilan menu “Penilai” dan submenu “Penentuan Pemenang” akan 

terlihat Penilai ke-3. Jika penilaian belum dilakukan oleh Penilai ke-3, maka 

Nilai : 0 dan Rekomendasi : 0. Oleh karena itu, setelah dilakukan proses 

penunjukan Penilai ke-3, operator PT harus memberitahukan penugasan 

kepada Penilai ke-3 untuk melakukan penilaian. 

 

 

 

Jika sudah dilakukan penilaian oleh Penilai ke-3, maka akan tampil hasil 

penilaian sebagai berikut. 

 

 

Penilai ke-3 (3
rd

 Opinion)” 
belum melakukan penilaian 

Penilai ke-3 (3
rd

 Opinion)” 
sudah melakukan penilaian 
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iii. Proses pemilihan/penetapan proposal yang akan masuk dalam tahapan 

pemaparan proposal didasarkan pada kebijakan LP/LPPM dengan melihat 

urutan skor tertinggi dan rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang 

masuk. Pemilihan/penetapan proposal yang akan masuk dalam tahapan 

pemaparan dapat dilakukan dengan cara memasuki menu operator perguruan 

tinggi dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Login sebagai operator PT. 

b. Pilih menu “Penilai” dan submenu “Penentuan Pemenang”. 

 

 

c. Selanjutnya dipilih “Skema hibah” dan “Tahapan Evaluasi” untuk 

proposal yang akan ditetapkan pengusulannya ketahap selanjutnya seperti 

terlihat pada gambar berikut. 

 

 

 

  

Pilih submenu 
“Penentuan Pemenang” 
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d. Dari pemilihan pada “poin c” di atas, maka daftar proposal-proposal yang 

telah dinilai akan tampak dan nantinya akan ditetapkan sebagai proposal 

yang akan masuk dalam tahapan seleksi selanjutnya oleh LP/LPPM 

melalui operator PT. 

 

e. Penetapan proposal hasil dari desk-evaluasi yang akan dinyatakan lolos 

untuk mengikuti tahapan pemaparan dapat dipilih dengan mengklik ikon 

“ ” sehingga status ikon akan menjadi “ ” diikuti proses penetapan 

dengan mengklik ikon “ ”seperti gambar berikut. 

 

 

Pilih Skema Hibah 

Pilih Tahapan Evaluasi 

Total Dana yang akan 
terserap di Tahapan Evaluasi 

Status usulan diloloskan masuk ke tahapan selanjutnya 

Status usulan tidak diloloskan masuk ke tahapan selanjutnya 
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f. Ikon “ ”, digunakan untuk membatalkan semua status 

perubahan seperti dana yang diubah dan telah ditetapkan, proses  

penetapan keseluruhan proposal terpilih yang ditunjukkan oleh status 

ikon “ ” (status terpilih) akan diubah menjadi  “ ” (status tidak terpilih), 

dan mengubah atau menambahkan status lolos  tahapan selanjutnya.  

g. Selain proses penetapan usulan yang akan masuk dalam tahap selanjutnya, 

LP/LPPM juga dapat melakukan suatu kebijakan dalam pengaturan dan 

penetapan dana penelitian setiap usulan dari rerata dana yang telah 

direkomendasikan para Penilai. Pengaturan tersebut dapat dilakukan 

dengan mengklik “ ” diikuti dengan memasukkan perubahan dana baru 

dan selanjutnya klik “ ”. 

 

 

 

 

 

2. Tahap Pemaparan Proposal 

- Tahapan pemaparan proposal diawali dengan plotting (distribusi) Penilai 

terhadap setiap proposal yang sudah ditetapkan lolos di tahapan pemaparan. 

Proses plotting dilakukan dengan cara yang sama seperti pada tahap 

desk-evaluasi (lihat PANDUAN PENGUSULAN HIBAH PENELITIAN 

MELALUI SIM-LITABMAS, Sub 1.2 "Pengelolaan Reviewer”). Contoh 

tampilan hasil plotting Penilai pada tahapan pemaparan seperti gambar berikut. 

 

 

Klik “ ” untuk perubahan dana 

 

Ketik pengaturan dan penetapan jumlah dana 

Klik “ ” untuk menetapkan perubahan dana 

Plotting pada tahapan 
pemaparan proposal 

Distribusi Penilai 
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- Dengan cara yang sama seperti pada tahapan sebelumnya, proses penilaian akan 

dilakukan oleh Penilai setelah melalui presentasi atau pemaparan proposal oleh 

pengusul. Untuk memasuki proses penilaian pemaparan, Penilai harus 

melakukan login sebagai penilai (reviewer), dengan memilih menu “Penilai”, 

submenu “Tahap Seleksi” dan submenu “Pemaparan Proposal” seperti gambar 

berikut. 

 

 

Selanjutnya pilih “Program Hibah”, “Skim Kegiatan” dan tahun kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penilaian melalui SIM-LITABMAS harus 

mengacu pada Panduan Penilaian Proposal Desentralisasi 2013. 

Plihan Pemaparan proposal 

Menu Penilaian tahap Pemaparan Proposal 

Klik “ ” untuk melakukan penilaian 

Klik “ ” untuk unduh proposal 



10 
PANDUAN LP/LPPM DALAM MENGELOLA TAHAPAN HASIL PENILAIAN PROPOSAL DAN PENENTUAN 

PEMENANG PROGRAM HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI MELALUI SIM-LITABMAS 

- Pada menu penilaian pemaparan akan terlihat tabel kriteria tahap penilaian 

pemaparan serta data hasil desk-evaluasi yang meliputi nilai, rekomendasi dana 

dan lama kegiatan penelitian. Dalam tahap ini, Penilai melakukan penilaian hasil 

paparan sesuai pada tabel kriteria penilaian dan selanjutnya dapat 

merekomendasikan besaran dana dan lama pelaksanaan penelitian seperti terlihat 

pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tahap 3, Penetapan Pemenang 

- Setelah penilaian di tahap pemaparan selesai dilakukan, LP/LPPM harus 

menetapkan pemenang yang dilakukan dengan cara menandai nama-nama untuk 

ditetapkan, diproses dan disimpan dalam SIM-LITABMAS seperti pada tahapan 

sebelumnya .  

- Pertimbangan dan kebijakan LP/LPPM dalam penetapan pemenang harus 

didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi, rasio pemenang terhadap 

jumlah proposal yang masuk dan alokasi dana penelitian yang tersedia. 

Nilai dan rekomendasi dana 
saat tahap desk-evaluasi serta 
lama yang kegiatan yang 
diusulkan 

Nilai yang didapat pada 
tahap pemaparan 

Lama penelitian yang 
direkomendasikan pada 
tahap pemaparan 

Dana penelitian yang 
direkomendasikan pada 
tahap pemaparan 
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- Proses penetapan pemenang dilakukan seperti pada tahapan sebelumnya yang 

dapat dilihat dalam gambar berikut. 

 

 

 

- Data daftar pemenang di semua skema hibah penelitian yang telah ditetapkan 

LP/LPPM melalui SIM-LITABMAS harus diunduh untuk disahkan oleh 

Pimpinan Perguruan Tinggi. Untuk mengunduh, operator memilih menu “Data 

Pendukung” dan submenu “Unduh Pemenang” seperti pada gambar berikut.  

 

 

 

Status usulan diloloskan masuk ke tahapan pemenang 

Status usulan tidak diloloskan masuk ke tahapan pemenang 

Isi dengan identitas 
pimpinan perguruan tinggi 

Unduh Pemenang 

Unggah 
Pemenang yang 
telah disahkan 
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- Tampilan daftar pemenang yang sudah diunduh dan disimpan sebagai berikut. 

  

Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam tahap unduh pemenang adalah : 

- Unduh pemenang dilakukan apabila seleksi dan penetapan pemenang 

untuk semua skema hibah penelitian desentralisasi telah selesai 

dilakukan. 

- File daftar pemenang yang diunduh merupakan hasil final dari proses seleksi 

yang tidak boleh diubah dan harus disahkan dengan tandatangan pimpinan 

perguruan tinggi dan distempel. 

Klik “  “ untuk 
mengunduh daftar pemenang 

Tandatangan pimpinan 
perguruan tinggi dan stempel 
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- Penetapan pemenang dari Perguruan Tinggi dan daftar pemenang yang telah 

disahkan wajib diunggah ke SIM-LITABMAS. 

- Data pemenang hibah penelitian desentralisasi perlu ditetapkan dengan SK 

pimpinan perguruan tinggi dan didokumentasikan untuk keperluan monev. 

- Proses unggah proposal dengan mengisi seperti tampilan berikut. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- Jika seluruh proses telah dilakukan maka harus melakukan proses logout. 

 

Klik “ ” untuk mengunggah file 
pemenang yang dimaksud 

Isi dengan : 
- Pilihan Jenis Dokumen: Daftar pemenang penelitian 

Desentralisasi 

Klik “ ” untuk mencari file daftar 
pemenang yang akan diunggah File daftar 

pemenang 
yang siap 
diunggah 

File daftar pemenang yang sudah berhasil diunggah 

Apabila mengalami kesulitan dalam mengakses proses 

PENILAIAN PROPOSAL DAN PENENTUAN PEMENANG 

PROGRAM HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI 

MELALUI SIM-LITABMAS, maka yang bersangkutan dapat 

menghubungi (021)-57946100 ext. 0447 atau 0448 atau melalui 

alamat e-mail simlitabmas@dikti.go.id. 


