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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat hidayah-Nya tim LP4M 
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dan Pengabdian Kepada Masyarakat IIB Darmajaya.  

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
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Periode  2017-2018, Rencana Induk Penelitian IIB Darmajaya dan Rencana Strategis 

Pengabdian kepada Masyarakat IIB Darmajaya dengan harapan mampu memberikan para 

pelaksananya suatu petunjuk lengkap dalam kegiatan peningkatan kualitas penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

Atas terselesaikannya Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, tim LP4M menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang berperan atas sumngsih yang telah diberikan selama 

perencanaan sampai selesainya penyusunan pedoman ini 

 

 

Februari 2017 

Kepala LP4M IIB Darmajaya 

 

 

 

Dr. Ir. Suhendro Y Irianto M.Kom 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DAFTAR ISI 

 
I. LATAR BELAKANG ........................................................................................................ 1 

1.1 Pendahuluan ................................................................................................................ 1 

1.2 Tujuan.......................................................................................................................... 2 

1.3 Sasaran ........................................................................................................................ 3 

II. KETENTUAN MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PKM ............... 4 

2.1 Waktu .......................................................................................................................... 4 

2.2 Pelaksana ..................................................................................................................... 4 

2.3 Metode ......................................................................................................................... 4 

2.4 Catatan ......................................................................................................................... 4 

III. MONEV INTERNAL HIBAH INSTITUSI ................................................................... 5 

3.1 Hibah Penelitian Institusi ............................................................................................ 5 

3.2 Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Institusi ......................................................... 9 

IV. MONEV INTERNAL HIBAH DRPM RISTEKDIKTI ............................................... 11 

4.1 Pedoman Teknis Tahapan Monev Internal – Operator Simlitabmas ........................ 11 

4.2 Pedoman Teknis Tahapan Monev Internal-Riviewer................................................ 16 

 

 

 

 

 



1 
 

 

I. LATAR BELAKANG 

 

1.1 Pendahuluan  

Monitoring Evaluasi (Monev) internal Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 

merupakan kegiatan penting bagi peningkatan kualitas dosen dalam melaksanakan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya yang 

mengacu pada panduan Monitoring dan Evaluasi yang diterbitkan oleh Direktorat Sistem Riset 

dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementrian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain itu. Pedoman monev Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat juga disusun berdasarkan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan 

Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat supaya memiliki kesesuaian 

dengan arah strategis Lembaga Penelitian, Pengembangan Pembelajaran dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LP4M) IIB Darmajaya. 

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya wajib melakukan pengawasan internal atas 

pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan monev ini berlaku untuk 

penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didapatkan dari hibah pihak eksternal 

seperti DRPM Kemenristekdikti dan hibah yang diselenggarakan oleh institusi IIB Darmajaya 

sendiri. Khusus untuk hibah penelitian dan Pengabdian kepada Masyarkat dari DRPM 

Kemenristekdikti, Hasil monitoring dan evaluasi internal dilaporkan oleh masing-masing 

perguruan tinggi melalui SIMLITABMAS, kemudian DRPM melakukan pengawasan 

lapangan eksternal atas hasil monev internal perguruan tinggi. Perguruan Tinggi yang tidak 

melaksanakan pengawasan dan evaluasi internal dapat dikenai sanksi. Seluruh penilaian 

Monev Internal akan dilakukan secara online melalui SIMLITABMAS. Sebelum proses 

penilaian oleh penilai, operator SIMLITABMAS terlabih dulu telah menggungah SK 

penugasan rektor mengenai penilai dan distribusi penilai disetiap skema penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat bedasarkan bidang ilmu serta plotting penilai untuk menilai 

setiap penelitian melalui SIMLITABMAS. Skema yang harus dimonitor dan dievaluasi secara 

internal adalah Program Hibah Desentralisasi dan Kompetitif  Nasional seperti pada tabel 

berikut ini. 

 

 



2 
 

 

Tabel 1.  Daftar Skema yang harus dimonitoring dan Di evaluasi (Pengawasan) Internal. 

KATEGORI SKEMA 

Penelitian Dasar 

1. Penelitian Fundamental (PF) 

2. Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan Publikasi 

Internasional (PKLN) 

3. Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK) 

Penelitian Terapan 

1. Penelitian Produk Terapan (PPT) 

2. Penelitian Strategis Nasiona (STRANAS) 

3. Penelitian Sosial, Humaniora, dan Pendidikan (PSHP) 

4. Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni (P3S) 

5. Penelitian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI) 

6. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 

7. Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID) 

8. Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSNAS) 

Penelitian Peningkatan Kapasitas 

1. Penelitian Dosen Pemula (PDP) 

2. Penelitian Kerja Sama antar Perguruan Tinggi (PEKERTI) 

3. Penelitian Tim Pascasarjana (PPS) 

4. Penelitian Desertasi Doktor (PDD) 

5. Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana 
Unggul (PMSDU) 

6. Penelitian Pascadoktor (PPD) 
Sumber: Panduan Monev DRPM. September 2017 

 

Lembaga Penelitian, Pengembangan Pembelajaran dan Pengabdian Pada Masyarat (LP4M) IIB 

Darmajaya saat ini berada pada kategori klaster Madya, sehingga harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Wajib mengangkat tim penilai internal berdasarkan kompetensinya yang dinilai dari 

unsur integritas, rekam jejak, (track record) penelitian, kesesuaian bidang ilmu yang 

dibutuhkan dan minimal satu penilai 

2. Penilia yang ditugasi untuk melaksanakan kegiatan Monev Internal dapat berasal dari 

internal Perguruan Tinggi maupun dari Perguruan Tinggi Lain 

3. Dalam SIMLITABMAS, hasil penilaian penelitian oleh penilai akan dihitung secara 

otomatis dan dilakukan pengurusan berdasarkan perolehan nilai 

1.2 Tujuan  

Tujuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal di Lembaga Penelitian adalah: 

1. Meningkatkan kualitas penelitian para dosen yang sesuai dengan standar Nasional 

2. Untuk meningkatkan capaian luaran penelitian terutama publikasi ilmiah berdasarkan 

hasil penelitian 
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1.3 Sasaran 

Sasaran monev internal LP4M IIB Darmajaya adalah dosen yang mendapatkan skema dana 

penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian Hibah Institusi IIB Darmajaya 

2. Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional (PKLN) 

3. Penelitian Berbasis kompetensi 

4. Penelitian Produk Terapan 

5. Penelitian Strategis Nasional (STRANAS) 

6. Penelitian Tim Pasca Sarjana  

7. Penelitian Tim Pascasarjana 

8. Penelitian Disertasi Doktor 

9. Penelitian Pasca Doktor 

10. Penelitian Fundamental 

11. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi  

12. Penelitian Unggulan Strategi Nasional 
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II. KETENTUAN MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PKM 

 

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan penelitian yang bermutu, baik pada aspek proses 

maupun hasilnya, maka dibutuhkan monitoring dan evaluasi. Langkah-langkah kegiatan yang 

bersifat memantau dan menilai kinerja penelitian ini dapat diterangkan sebagai berikut: 

2.1 Waktu 

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah peneliti menyerahkan laporan 

kemajuan dan/atau draft laporan akhir sesuai jadwal yang ditentukan 

2.2 Pelaksana 

1. Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah tim reviewer yang terdiri dari dua orang ahli 

yang ditunjuk oleh LP4M untuk memberikan masukan dan penilaian secara profesional 

terhadap proses dan hasil penelitian 

2. Reviewer sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas bisa berasal dari internal IIB 

Darmajaya ataupun dari eksternal IIB Darmajaya yang memiliki kompetensi keilmuan 

dan rekam jejak penelitian yang relevan dengan topik penelitian 

2.3 Metode 

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer dengan memeriksa laporan 

kemajuan dan/atau draft laporan akhir 

2. Bila diperlukan klarifikasi-klarifikasi tertentu dan/atau demi tercapainya hasil pantauan 

yang maksimal. LP4M akan mengundang peneliti untuk memaparkan proses dan hasil 

penelitiannya secara terbuka dalam kegiatan monitoring dan evaluasi 

3. Tim reviewer mencatat hasil penilaian dan masukan-masukan pada blangko penilaian 

yang telah disediakan dan menyerahkannya kepada LP4M 

4. LP4M menyerahkan hasil penilaian dan masukan-masukan dari tim reviewer kepada 

peneliti untuk diakomodasi sebagai bahan perbaikan laporan 

2.4 Catatan 

1. Ketentuan-ketentuan diatas adalah ketentuan-ketentuan untuk monitroing dan evaluasi 

kegiatan penelitian internal 

2. Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dengan dana eksternal mengikuti 

ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga penyandang dana. 
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III. MONEV INTERNAL HIBAH INSTITUSI 

 

3.1 Hibah Penelitian Institusi 

Pelaksanaan  Penelitian  Hibah Institusi dipantau  dan dievaluasi  oleh penilai internal.  Hasil 

pemantauan dan evaluasi internal dilaporkan oleh masing-masing  perguruan tinggi. 

Penilaian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menggunakan Borang.   Pada   akhir   

pelaksanaan   penelitian,   setiap   peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk 

kompilasi luaran penelitian.  

Setiap  peneliti  diwajibkan  menyiapkan  laporan  kemajuan  untuk  dievaluasi  oleh  penilai 

internal. Hasil pemantauan dan evaluasi internal atas laporan kemajuan ini dilaporkan oleh 

perguruan  tinggi  masing-masing.  Pada akhir  pelaksanaan  penelitian, setiap peneliti 

melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. 

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut: 

a. Menyiapkan  bahan monitoring  dan evaluasi oleh penilai internal dan eksternal 

dengan mengunggah laporan kemajuan yang telah disahkan oleh lembaga penelitian 

dalam format pdf   dengan ukuran file maksimum 5 MB  

b. Mengumpulkan Laporan Akhir yang telah disahkan oleh lembaga penelitian dalam 

bentuk hardcopy sebanyak 2 rangkap dan 1 CD file dengan format pdf  

c. Pada Laporan akhir penelitian melampirkan termasuk bukti luaran penelitian yang 

dihasilkan 

d. Wajib mengikuti seminar hasil penelitian setelah penelitian selesai sesuai 

perencanaan. 

Evaluasi Proposal 

Evaluasi proposal meliputi aspek dan bobot setiap aspek yang secara lengkap tercantum dalam 

tabel berikut : 
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FORM EVALUASI 

PROPOSAL PENELITIAN HIBAH INSTITUSI 

 
Judul Penelitian  : ………..............……………………………………………... 

Nama Ketua   : ..……………………..........…………………………………... 

No Kriteria Bobot Skor *) 
Bobot x Skor = 

Nilai 

1 Pendahuluan 
(a) Pentingnya penelitian 
(b) Ketajaman Rumusan Masalah 
(c) Manfaat hasil penelitian 

25 

  

2 Kajian Pustaka 
(a) Kekomprehensifan 
(b) Kemutakhiran 

15 
  

3 Metode Penelitian 
(a) Ketepatan Metode 
(b) Kejelasan dan kerincian 

20 
  

4 Penggunaan Bahasa 
(a) Kebakuan 
(b) Kejelesan 

10 
  

5 Kelayakan  
(a) Personil dan Biodata 
(b) Jadwal 
(c) Biaya 
(d) Kelangkapan Administrasi 

10 

  

6 Luaran / Output 
(a) Pengembanggan IPTEKS 
(b) Menunjang pembangunan 
(c) Pengembangan institusi 

20 

  

 Total Nilai 10   

 

*) Diisi oleh Riviewer dengan Skor : 1 s.d 5 :   

skor 1  : sangat kurang   skor 4 : baik 

skor 2 : kurang   skor 5 : sangat baik 

skor 3 : cukup baik  

 

Saran/catatan 

:……………………………………………………………………………………………………………

…...............................................................………………………………………  

Nama Reviewer  : ……………………………………………… 

Tanda tangan   : ……………………………………………… 

Tanggal   : ………………………………………………  
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REKAPITULASI PENILAIAN REVIEWER  

PRESENTASI PROPOSAL PENELITIAN 

 
Judul Penelitian  : ………………………………………………………... 

Nama Ketua   : ..………………………………………………………... 

No Nama Reviewer Nilai Tanda Tangan 

1    

2    

3    

 Nilai Total   

 Nilai Rata-Rata   

 

Kesimpulan : 

 Diterima** 

 Ditolak* 

Alasan ………………………………………………………………….... 

 

 

 

Mengetahui                                                Bandar Lampung, ..…..…………20.…. 

Wakil Rektor 1 Bidang akademik dan Riset                Kepala LP4M       

 

 

 

 

Dr. R.Z. Abdul Aziz, M.T                                            Dr. Anuar Sanusi, SE, M.Si 
NIK. 01050904                                                            NIK. 30010203  

 

Nilai Presentasi Proposal Penelitian   

Range Nilai  Keterangan  

85-100 Prioritas I  

80-84 Prioritas II 

75-79 Prioritas III 

<_74 Tidak diterima  

 

* Coret yang tidak perlu        
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Tim Reviewer 

Syarat-syarat tim reviewer : 

1. Minimal S2 dan Lektor 

2. Bersedia tidak mengajukan proposal hibah penelitian institusi 

3. Dapat menyelesaikan tugas sebagai tim reviewer proposal dan laporan kegiatan 

penelitian dalam waktu yang ditentukan 

 

SOP MONEV INTERNAL PENELITIAN 

Secara lengkap proses monev dapat dilihat pada gambar proses SOP berikut ini 
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3.2 Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Institusi 

Evaluasi proposal PPM IIB Darmajaya meliputi aspek dan bobot setiap aspek yang secara 

lengkap tercantum dalam tabel berikut. Proposal yang disetujui hanya proposal yang memiliki 

nilai Baik dan Sangat Baik. 

 

FORM EVALUASI  

PROPOSAL HIBAH PPM INSTITUSI IIB DARMAJAYA 

Judul Program PPM  : ............................................................................................... 

Nama Ketua   : ............................................................................................... 

 
KRITERIA BOBOT 

(%) 

SKOR NILAI 

(SkorxBobot) 

1. Analisis Situasi 
Peta petunjuk lokasi,  data pen-dukung, kondisi eksisting 

Mitra 

15   

2.   Identifikasi dan Perumusan Masalah 

(Kecocokan permasalahan dan program serta kompetensi 

tim) 

15   

3. Tinjauan Pustaka  

(teori yang memperkuat pemecahan masalah), relevan dan 

uptodate 

15   

4. Metode Kegiatan 

(Ketepatan Metode pendekatan untuk mengatasi 

permasalahan, Rencana kegiatan, kontribusi partisipasi 

mitra)  

15   

5. Target Luaran  

Jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan yang 

diusulkan dan relevansinya dalam mengatasi masalah 

15   

6. Kelayakan Pengusul 

(Kualifikasi Tim Pelaksana, Relevansi Skill Tim, 

Pengalaman Kemasyarakatan, Organisasi Tim, Jadwal 

Kegiatan) 

10 

 

  

7. Rencana Biaya 

Kelayakan Usulan Biaya 

(Honorarium (maksimum 30%), Bahan Habis, Peralatan, 

Perjalanan, dll pengeluaran) 

15   

TOTAL 100   

SKOR YANG DIBERIKAN :1,2,3,5,6,7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) 

Nilai = bobot x Skor 

Komentar Penilai: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bandar Lampung, ……….Maret 2017 

Penilai 

 

Nama Lengkap 

NIK 
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PELAKSANAAN PELAPORAN 

Pelaksanaan Program Hibah PPM Institusi IIB Darmajaya dipantau dan dievaluasi oleh penilai 

internal dari IIB Darmajaya. Hasil pemantauan dan evaluasi internal dilaporkan oleh masing-

masing perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh LP4M IIB Darmajaya. Pada akhir 

pelaksanaan hibah PPM Institusi, setiap pengabdi melaporkan kegiatan hasil PPMnya dalam 

bentuk kompilasi luaran pengabdian pada masyarakat. Setiap pengabdi wajib melaporkan 

pelaksanaan program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) institusinya kepada LP4M IIB 

Darmajaya dengan melakukan hal-hal berikut: 

a. Mengumpulkan Laporan akhir yang telah disahkan oleh LP4M dalam bentuk hardcopy 

sebanyak 2 rangkap dan 1 CD File dengan format pdf 

b. Pada laporan akhir hibah PPM Institusi melampirkan semua bukti luaran hasil pengabdian 

yang dihasilkan/ditargetkan 

c. Wajib mengikuti seminar hasil pengabdian setelah kegiatan PPM institusi selesai sesuai 

dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Lp4M IIB Darmajaya.  

 

SOP MONEV INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAT 
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IV. MONEV INTERNAL HIBAH DRPM RISTEKDIKTI 

 

Seluruh penilaian Monev internal DRPM Kemenristekdikti dilakukan secara online melalui 

SIMLITABMAS di http://simlitabmas.ristekdikti.go.id . Sebelum proses penilaian oleh 

penilai, operator perguruan tinggi terlebih dahulu harus melakukan unggah SK penugasan 

Rektor mengenai penilai, pemasukan penilai dan distribusi Penilai di setiap skema penelitian 

berdasarkan bidang ilmu serta plotting untuk menilai setiap kegiatan Penelitian 

SIMLITABMAS. 

Ketentuan yang terkait dengan tim penilai Monev Internal melalui SIMLITABMAS adalah 

sebagai berikut: 

1. Perguruan tinggi wajib  (Mandiri, Utama, Madya) mengangkat tim penilai internal 

berdasarkan kompetensinya yang dinilai dari unsur integritas, rekam jejakpenelitian, 

kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan dan minimal satu penilai. Mekanisme Monev 

Internal ditentukan oleh perguruan tinggi masing-masing dengan mengacu kepada 

sistem Monev Internal Penilai DRPM yang selanjutnya ditetapkan melalui SK 

Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi.  

2. Penilai yang ditugasi untuk melaksanakan kegiatan Monev Internal, dapat berasal dari 

internal perguruan tinggi (disebut Penilai Internal) maupun dari perguruan tinggi lain 

(disebut Penilai External). Khusus untuk perguruan tinggi dalam klaster binaan, penilai 

yang ditugaskan hanya berasal dari Penilai Eksternal dan disarnkan untuk memilih 

Penilai Eksternal yang berasal dari perguruan tinggi terdekat 

3. Setiap penelitian dinilai oleh satu penilai 

4. Dalam SIMLITABMAS, hasil penlian Penelitian oleh Penilai akan dihitung secara 

otomatis dan dilakukan pengurutan berdasarkan perolehan nilai 

Adapun tahapan untuk melakukan penilaian dalam SIMLITABMAS dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

4.1 Pedoman Teknis Tahapan Monev Internal – Operator Simlitabmas 

Mekanisme tahapan Monev Internal untuk operator SIMLITABMAS LP4M IIB Darmajaya 

dapat diterangkan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Login sebagai operator SIMLITABMAS di http://simlitabmas.ristekdikti.go.id  

2. Pilih menu penilaian, seperti gambar berikut: 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/
http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/
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3. Pilih menu “SK Rektor Reviewer”  untuk unggah SK Reviewer jika belum melakukan 

unggah SK reviewer atau bila ada SK Penetapan reviewer internal terbaru. Pilih Tahun 

unggahnya, kemudian klik tombol “Unggah SK” seperti pada gambar berikut: 

 

 

Isikan setiap field (Nomor SK dan Tahun SK), kemdian pilih file SK yang akan diunggah, 

kemudian klik tombih “Unggah SK” 

 

 
4. Jika berhasil akan tampil data unggah SK Rektor Reviewer seperti gambar berikut: 
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Setelah SK reviewer sudah diunggah, maka dilanjutkan di menu daftar reviewer, form ini 

bertujuan memasukkan data reviewer yang akan melaksanakan tahapan evaluasi melalui 

SIMLITABMAS 

 

Untuk menambah daftar reviewer klik tombol “Data Baru” Hingga muncul form 

menambahkan reviewer baru seperti gambar berikut: 

 

Masukkan NIDN reviewer yang akan dicari, klik tombol “Cek” untuk menampilkan data dosen 

yang akan didaftarkan sebagai reviewer, kemudian pilih status dan isi kompetensinya, 

kemudian klik tombol “Simpan” 

5. Setelah daftar reviewer sudah lengkap, tugaskan para reviewer pada tahapan Monev 

Internal di menu “ Penugasan Reviewer” seperti gambar berikut: 
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Penugasan terdiri dari 1 tahapan, yaitu Monev Internal jika anda tidak memiliki reviewer 

internal, anda dapat menambahkan eksternal reviewer dengan mengklik tombol “reviewer 

eksternal”. Klik tombol “Cek” untuk menyimpan data, lakukan hal yang sama jika ingin 

menambahkan reviewer eksternal. 

 

6. Jika para reviewer sudah tugaskan, lanjutkan dengan tahapan plotting reviewer 
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Untuk mem-plotting judul klik tombol plotting, hingga muncul form plotting seperti 

gambar berikut: 

 
 

Klik tombol tambah untuk mem-plotting judul tersebut ke reviewer yang dipilih, untuk 

pencarian, isi kotak pencarian dengan nama yang dimaksud lalu klik tombol “Cari”. Jika 

tahapan plotting reviewer selesai dilakukan, maka judul-judul tersebut akan muncul di akun 

masing-masing reviewer. 

7. Monitoring Proses Penilaian 

Lakukan proses pengawasan/monitoring untuk melihat perkembangan reviewer melakukan 

penilaian di menu “Hasil Penilaian” 
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4.2 Pedoman Teknis Tahapan Monev Internal-Riviewer 

 

1. Penilai siap memasuki laman dengan terlebih dahulu mengetik 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id sehingga akan tampil laman SIMLITABMAS 

seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pilih “LOGIN” dibagian atas untuk memulai penilaian ditunjukkan dalam gambar 

berikut: 

 

Isi username dan password penilai, kemudian isi “ Hasil Penjumlahan” sebagai 

captcha security, dan klik “Login” maka akan muncul tampilan sebagai Pengusul 

seperti pada gambar berikut: 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/
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3. Lakukan pergantian peran dari dosen menjadi Reviewer PT/Kopertis, dengan menekan 

ikon diatas 

4. Jika berhasil ganti peran maka akan terlihat menu reviewer sebagai berikut dan pilih 

menuh “Tahapan Pelaksanaan – Monitoring dan Evaluasi” 

 

 

Penilai memilih “ Tahun Usulan” dimana tahun usulan penelitian diusulkan, Pilih 

salah satu “Tahapan” Penilaian sesuai dengan yang ditugaskan, pilih “Institusi yang 

Menugaskan”. Maka akan muncul daftar skema yang ditugaskan yang didalamnya 

terdapat daftar penelitian. 

Tahun Usulan   : 2017 

Tahapan    : Monev Internal 

Institusi yang menugaskan : IIB Darmajaya 

5. Memilih daftar skema yang ingin dinilai, pilih “Daftar Usulan” disamping kanan 

skema. Maka akan muncul daftar penelitian di skema tersebut yang sebelumnya sudah 

ditugaskan. 
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6. Penilai melihat dan unduh Laporan Kemajuan Penelitian yang harus dinilai dengan klik 

Icon “PDF”, lalu pilih tombol “Monev”, maka akan muncul Formulir Penilaian 

7. Beberapa hal yang perlu dan penting untuk diperhatikan dalam tahapan penilaian di 

setiap penelitian adalah: 

a. Bagian identitas Penelitian, berisi semua identitas Penelitian mulai dari judul 

sampai besarnya dana 

b. Berkas Monev terdiri dari “Unduh Proposal”, “Rekap Catatan Harian” “Unduh 

Laporan Kemajuan”, merupakan bahan untuk melakukan penilaian 

c. Pada tiap komponen penilaian silakan tentukan “Skor”  

Penilaian terdiri dari beberapa kriteria sesuai dengan skema hibah. Setiap kriteria 

memiliki bobot (%) dan skor nilai. Setiap penilaian dilakukan dengan memilih skor 

nilai disetiap kriteria penilaianyang selanjutnya sistem SIMLITABMAS akan 

secara otomatis melakukan konversi (bobot% x skor) menjadi nilai yang sebenarnya 

disetiap kriteria penilaian. Selanjutnya sistem akan melakukan penjumlahan total 

nilai yang akan diperoleh disetiap Penelitian. 

d. “Komentar” wajib diisi sehingga rasionalisasi Penelitian untuk diterima dan ditolak 

menjadi jelas 

e. Memilih kehadiran “Hadir/Tidak Hadir” 

f. “Kota Penilaian” Menjelaskan tempat dimana proses penilaian dilakukan 

g. Setiap selesai melakukan penilaian satu Penelitian. Penilai harus mengakhiri 

dengan menyimpan hasil penilaian dengan cara meng-klik ikon “Simpan” 
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8. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, jika proses penilaian sudah selesai, maka 

masih dimungkinkan untuk dapat dilakukan perubahan atau perbaikan nilai (revisi 

penilaian) selama belum dilakukan proses simpan permanen. Pelaksanaan revisi 

dilakukan sama saat memulai penilaian 

9. Setelah semua penilaian Penelitian selesai, langkah selanjutnya adalah mengunduh 

lembar hasil penilaian dengan cara mengklik sekali “Unduh Form Nilai” sehingga 

seluruh lembar-lembar hasil penilaian  Penelitian (form nilai) tersebut akan terunduh, 

tersimpan dalam satu file PDF dan dicetak untuk dilakukan penandatangan oleh Pneilai. 

Selanjutnya lembar-lembar yang telah ditandatangani dikumpukan di LP4M sebagai 

bukti keterangan yang sah bagi penilai dalam melakukan penilaian Penelitian di skema 

hibah tertentu 

10. Untuk mengakhiri semua proses penilaian, setiap Penilai wajib melakukan simpan 

permanen penilaian dengan mengklik ikon “Simpan Permanen”. Ikon “Simpan 

Permanen” merupakan perintah untuk melakukan proses penyimpanan penilaian 

secara permanen untuk seluruh hasil penilaian di setiap penelitian yang mengakibatkan 

tidak ada kesempatan Penilai untuk melakukan proses revisi nilai apabila terjadi 

kesalahan dalam menilai. Oleh karena itu proses penyimpanan nilai secara permanen 

melalui ikon  disarankan untuk dilakukan setelah seluruh proses penilaian diperiksa 

benar dan unduhan penilaian untuk setiap penelitian telah ditandatangani hingga dapat 

diyakini tidak ada proses revisi penilaian. Proses “Simpan Permanen” wajib 

dilakukan agar perubahan nilai tidak akan dapat dilakukan oleh siapapun. 

11. Jika semua penilaian sudah selesai, keluar dari SIMLITABMAS dengan mengklik 

“Logout” 
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SOP MONEV PENELITIAN DRPM Kemenristekdikti 

Secara rinci kegiatan Monev Penelitian dan Pemilihan Reviewer Penelitian yang bersumber 

dari DRPM Kemenristekdikti dapat dilihat sebagai berikut: 
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SOP MONEV PkM DRPM Kemenristekdikti 

Secara rinci kegiatan Monev PkM dan Pemilihan Reviewer PkM yang bersumber dari DRPM 

Kemenristekdikti dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 


