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AstraWesnawa, 

M.Si. 

Ketua LPPM 

Undikdha 

  

3. Dikendalikan (UJM)    

 

1. Dasar hukum 1.1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 

1.2 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009  tentang Pelayanan 
Publik; 

1.3 PP No 19 Tahun 2010 Tentang Standar Nasional Pendidikan 
1.4 PP No 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pelayanan 

Publik; 
1.5 Aturan/pedoman terdekat dengan POS  (Pedoman Studi 

UNDIKSHA); 
1.6 Rencana Induk Penelitian 2017-2021; 
1.7 Panduan Penelitian Edisi XII; 
1.8 Pedoman Penelitian Lembaga Penelitian Undiksha. 

2. Tujuan Prosedur POS pelaksanaan seminar proposal penelitian program 
desentralisasi ini dibuat untuk memberikan arah yang jelas 
dalam tata cara pelaksanaan usulan proposal penelitian 
program penelitian desentralisasi 

3. Luas Lingkup Pihak yang terlibat dan yang menggunakan POS pelaksanaan 

seminar proposal penelitian program desentralisasi ini adalah 

Ketua Lembaga Penelitian, Operator Sim-Litabmas PT, dosen 

peneliti, reviewer 

4. Definisi Istilah 1) Sim-Litabmas kepanjangan dari Sistem Informasi Penelitian 
dan Pengabdian Kepada Masyarakat, merupakan sebuah 
sistem informasi yang dibuat oleh Direktorat Penelitian dan 



Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Dikti dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya mengkoordinasikan 
pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia; 

2) Operator Perguruan Tinggi (PT) adalah petugas yang 
ditunjuk menjadi operator sistem informasi ini di masing-
masing perguruan tinggi. 

3) Program Penelitian Desentralisasi adalah salah satu 
kegiatan penelitian yang diprogramkan oleh Direktorat 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DP2M) 
yang mencakup beberapa skim penelitian yang dananya 
dianggarkan oleh DP2M yang didesentralisasikan ke DIPA 
masing-masing perguruan tinggi/ kopertis 

5. Prosedur 1) Ketua Lembaga Penelitian mengumumkan ke jurusan  
adanya  tentang kesempatan mengikuti seleksi proposal 
penelitian sesuai skim penelitian (sampai batas waktu yang 
ditetapkan);  

2) Peneliti menyelesaikan proposal penelitian sesuai panduan 
penelitian (sampai batas waktu yang ditetapkan); 

3) Peneliti menyiapkan hard copy (2 eks) dan soft copy 
proposal (sampai batas waktu yang ditetapkan); 

4) Peneliti menghubungi operator Sim-Litabmas untuk 
didaftarkan penelitiannya di Sim-Litabmas (sampai batas 
waktu yang ditetapkan); 

5) Peneliti mendapatkan username dan password dari Sim-
Litabmas setelah didaftarkan penelitiannya (sampai batas 
waktu yang ditetapkan); 

6) Peneliti menggunakan username dan password untuk 
mengunggah data-data penelitiannya di Sim-Litabmas 
(sampai batas waktu yang ditetapkan); 

7) Operator PT memasukkan nama-nama reviewer proposal 
penelitian (sebelum batas waktu yang ditetapkan; 

8) Operator PT memetakan reviewer untuk menilai proposal 
penelitian secara in static (sebelum batas waktu 
pelaksanaan review in static ); 

9) Ketua Lembaga Penelitian menyampaikan user account 
masing-masing reviewer (sebelum batas waktu pelaksanaan 
review in static); 

10)  Reviewer melakukan browse di Sim-Litabmas, men-
download (1) soft copy proposal penelitian dosen peneliti 
yang akan dinilai, (2) format penilaian proposal (sebelum 
batas waktu pengunggahan nilai di Sim-Litabmas); 

11)   Reviewer menilai proposal sesuai format penilaian dan 
mengunggah nilai in static di Sim-Litabmas (sampai dengan 
batas waktu pengunggahan nilai di Sim-Litabmas); 

12) Ketua Lembaga penelitian menetapkan jumlah proposal 
yang dinyatakan lulus in static berdasarkan nilai (sebelum 
penetapan jadwal in dynamic); 

13) Ketua Lembaga Penelitian menetapkan jadwal pelaksanaan 
seleksi proposal in dynamic (sebelum seleksi proposal in 
dynamic); 

14) Ketua Lembaga Penelitian menyampaikan ke reviewer dan 
memanggil dosen peneliti untuk seleksi proposal in dynamic 



(sebelum seleksi proposal in dynamic); 

15) Peneliti menyajikan proposal penelitiannya di hadapan 
reviewer (sebelum batas waktu pengunggahan nilai in 
dynamic); 

16) Reviewer mengunggah nilai in dynamic di Sim-Litabmas 
(sampai batas waktu pengunggahan nilai in dynamic); 

17) Ketua Lembaga Penelitian mengumumkan proposal yang 
dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan hasil yang 
tertera pada simlitabmas (sesuai waktu).       

6. Pejabat yang 

bertanggung 

jawab 

Ketua Lembaga Penelitian 

7. Dokumen 

pendukung  

Format penilaian reviewer 

8. Dokumen yang 

dihasilkan 

Proposal Usulan penelitian yang disetujui untuk didanai 

9. Waktu Pelayanan 5 hari (Senin – Jumat, pukul 08.00 – 16.00 wita) 

10. Persyaratan - 

11.Jangka Waktu 

Penyelesaian 

Satu bulan 

12. Biaya - 

13.Penanganan 

Pengaduan 

- 

 



Mulai

Ka. Lemlit 
mengumumkan adanya 

usulan penelitian ke 
jurusan

Peneliti menyiapkan hard 
copy dan soft copy 

proposal Usulan 
Penelitian Dan menemui 
operator SIM-LITABMAS 

Lemlit

Operator Sim-Litabmas 
mendaftarkan 

penelitian peneliti di 
SIM-LITABMAS

Peneliti 
mendapatkan 
username dan 

password

Peneliti mengunggah data-data 
penelitian di Sim-Litabmas 

menggunakan username dan 
password

Ka. Lemlit 
menugaskan 

reviewer 
mereview 
proposal

Ka. Lemlit menugaskan 
operator SIM-LITABMAS 

memetakan reviewer 
me-review proposal 

penelitian

BAGAN ALIR

KA. LEMLITPENELITIOPERATOR SIM-
LITABMAS

REVIEWER

 



Operator SIM-LITABMAS 
mengunggah pemetaan 

reviewer di SIM-LITABMAS

Ka. Lemlit bersurat ke 
reviewer untuk melihat 

pemetaan dan mengunduh 
proposal di SIM-LITABMAS 

dengan username dan 
password yang sudah dimiliki

Reviewer men-download 
proposal yang akan dinilai 

di SIM-LITABMAS

Reviewer mengunggah 
nilai proposal ke SIM-

LITABMAS

Ka. Lemlit menetapkan jumlah 
proposal yang lulus in static 

berdasarkan nilai dari 
reviewer

Ka. Lemlit menetapkan 
jadwal pelaksanaan seleksi 

proposal in dynamic 

BAGAN ALIR

KA. LEMLITPENELITIOPERATOR SIM-
LITABMAS

REVIEWER

Reviewer menilai proposal 
pada format yang sudah 

ditentukan

 



Ka. Lemlit menyampaikan ke 
reviewer dan memanggil dosen 

peneliti untuk seleksi proposal in 
dynamic 

Peneliti menyajikan 
proposal 

penelitiannya di 
hadapan reviewer

Reviewer 
mengunggah nilai in 

dynamic di Sim-
Litabmas 

Ka. Lemlit mengumumkan proposal 
yang diusulkan untuk didanai

Selesai

BAGAN ALIR

KA. LEMLITPENELITIOPERATOR SIM-
LITABMAS

REVIEWER

 


