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Menindaklanjuti surat kami Nomor 1673/E5.2/PL/2014 tanggal 09 Juli 2015   tentang Pemberitahuan 
Persiapan Monitoring dan Evaluasi Penugasan Program Penelitian Desentralisasi dan Kompetitif 
Nasional Tahun Anggaran 2015, bersama ini kami sampaikan hal-hal yang perlu mendapat 
perhatian Saudara sebagai berikut. 
 

1. Dimohon Saudara segera memberitahukan kepada para dosen penerima dana program 
penelitian untuk mempersiapkan bahan paparan atau presentasi pelaksanaan penelitian berikut 
kelengkapannya (foto, produk, artikel, laporan pelaksanaan dan laporan keuangan Penelitian) 
dan diminta hadir pada acara pembukaan pelaksanaan MONEV Penelitian di perguruan tinggi 
Saudara.. 

2. Bagi para peneliti yang belum mengunggah laporan kemajuan dan laporan keuangan masih 
diberi kesempatan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015. 

3. Bagi perguruan tiggi yang berketempatan sebagai tuan rumah (host) dimohon untuk 
mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan MONEV Penelitian 
(ruang presentasi, LCD, Laptop, dan kebutuhan lainnya), serta dimohon pula untuk 
memberitahukan kepada perguruan tinggi lain yang bergabung di perguruan tinggi Saudara 
tentang waktu pelaksanaan MONEV Penelitian tahun 2015.  

4. Konsumsi untuk para dosen pelaksana Penelitian yang akan dimonev menjadi tanggung jawab 
masing-masing perguruan tinggi. 

5. MONEV Penelitian hanya dilaksanaan sesuai dengan tanggal dan tempat yang telah ditetapkan 
dan waktu yang tersedia. 

6. Bagi Peneliti yang Status penelitiannya, sudah selesai ditahun 2015 Wajib Mengisi dan 
mengunggah Bahan Seminar Hasil (Artikel, Poster, Profil,  dan Borang Evaluasi Capaian) 
melalui SIMLITABMAS. Dikti.go.id; 

7. Untuk penelitian skema Dosen Pemula dan Penelitian Disertasi Doktor tidak dilaksanakan 
wawancara, tetapi harus mengisi Borang Capian dan diserahkan ke pendamping pada saat 
Monev di perguruan tinggi yang telah ditunjuk sebagai host, sedangkan bagi peneliti yang jauh 
dengan perguruan tinggi yang telah ditunjuk menjadi host maka borang capaian dapat dikirimkan 
melalui post dengan alamat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Gedung D lantai 4 Jl. 
Jend. Sudirman Pintu I, Senayan Jakarta. 

8. Untuk Pelaksanaan Monev Eksternal (Penelitian Desentralisasi dan Kompettitif Nasional) yang 
Status penelitiannya, sudah selesai ditahun 2015  dilakukan dengan wawancara serta 
membawa berkas pendukung ( Borang Capaian dan Bukti-bukit) yang terkaitan dengan 
penelitiannya,  sedangkan   bagi peneliti yang status penelitiannya, belum selesai ditahun 2015 
akan dilakukan presentasi  dengan membawa  soft copy bahan presentasi sebanyak  5 (lima ) 
slide yang berisi (judul penelitian personalia, Roadmap, Methodologi, Luaran Tahun berjalan dan 
rencana tahun berikutnya). 

9. Untuk konfirmasi dan informasi data penugasan Penelitian yang akan di MONEV dapat 
menghubungi staf kami yaitu Sdr. Mohammad Singgih, HP:081399741906. 

Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. 

Direktur Riset dan Pengabdian  
Masyarakat, 

 

Ttd. 
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1. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan  NIP. 196510291990031001 
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