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I. TUJUAN
POS ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas pelaksanaan penelitian
II. RUANG LINGKUP
Terdiri dari monitoring dan evaluasi penelitian pendanaan internal dan eksternal
III.DASAR HUKUM/ REFERENSI
Kebijakan dasar institusi Universitas Gunadarma, kebijakan nasional, dan aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat.
IV. URAIAN UMUM
Monitoring dan evaluasi penelitian mengacu pada proses monitoring dan evaluasi yang
dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Dit.litabmas) Dikti.
Monitoring

dilakukan

selama

pelaksanaan

penelitian.

Setiap

peneliti/tim

wajib

menyerahkan laporan kemajuan penelitian setelah berlangsung lebih atau sama dengan
50% dari waktu penelitian yang dijadualkan. Monitoring penelitian yang didanai internal
dilakukan oleh tim yang ditunjuk Lemlit dari kalangan peneliti senior internal. Pemantauan
dilakukan menggunakan format yang digunakan oleh Dit.litabmas. Ketua peneliti
dikumpulkan selama 1 hari di tempat yang ditentukan untuk mempresentasikan kemajuan
penelitian yang sudah dilakukan di depan reviewer dan peneliti lainnya.

V. UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
Lembaga Penelitian
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VI. PROSEDUR
Monitoring penelitian yang didanai eksternal, dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama
merupakan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Lemlit. Tahap kedua
merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal. Monitoring dan
evaluasi internal dilakukan oleh Lemlit dengan secara kontinu mengingatkan peneliti
melalui milis untuk mengerjakan dan menyelesaikan penelitiannya secara bertanggung
jawab. Lemlit sekali dalam sebulan mengirimkan email ke milis staff, untuk
mengingatkan dan memotivasi pelaksanaan penelitian, sesuai dengan rencana yamg
sudah diajukan ke pihak sponsor luar dalam proposal. Format pemantauan kemajuan
penelitian dapat dilihat pada bagian akhir pedoman ini. Format ini akan menjadi dasar
bagi peneliti untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan penelitian yang mereka lakukan.
Setelah penelitian diperkirakan selesai 50%, Lemlit melakukan monitoring dan evaluasi
terpusat dengan menghadirkan reviewer dan meminta peneliti mempresentasikan
kemajuan pelaksanaan penelitian.
Pelaksanaan penelitian dievaluasi pada masa berakhirnya penelitian. Lemlit akan
mendata keberhasilan setiap peneliti, dan menjadi catatan tersendiri untuk kebijakan
pendanaan

atau

pengusulan

ke

sponsor

eksternal

periode

berikutnya.

Pertanggungjawaban peneliti terhadap sponsor adalah dengan membuat laporan hasil
penelitian, termasuk laporan keuangan. Laporan hasil penelitian mengikuti format yang
ditentukan oleh Lemlit. Format ini merujuk ke format laporan hasil penelitian yang
dikeluarkan oleh Dit.litabmas. Format laporan akhir penelitian dapat dilihat pada bagian
akhir pedoman ini.
Penelitian yang didanai oleh Universitas Gunadarma, hasilnya wajib dipresentasikan
pada acara seminar yang diselenggarakan oleh Lemlit Universitas Gunadarma. Lemlit,
tiap tahun, pada bulan Agustus sekitar minggu ketiga, secara kontinu menyelenggarakan
seminar nasional KOMMIT dan PESAT secara bergantian. KOMMIT, yang
diselenggarakan tiap tahun genap, diperuntukkan untuk ajang publikasi dan berbagi
informasi hasil penelitian untuk bidang komputer dan teknik, juga aplikasi komputer.
PESAT, yang diselenggarakan tiap tahun ganjil, diperuntukkan untuk bidang sosial.
Hasil penelitian yang tidak tertampung pada penyelenggaraan seminar nasional
KOMMIT maupun PESAT, didiseminasikan pada acara seminar lokal yang
diselenggarakan oleh Lemlit. Hasil penelitian juga disarankan didesiminasikan pada
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seminar nasional maupun internasional yang diselenggarakan di luar Universitas
Gunadarma.
Publikasi hasil penelitian tidak hanya dilakukan melalui prosiding seminar, baik seminar
yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma, maupun oleh pihak luar, tetapi juga
pada jurnal nasional dan internasional. Lemlit Universitas Gunadarma sendiri
menerbitkan 8 jurnal nasional dan 1 jurnal lokal, untuk mendiseminasikan hasil
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, baik dari lingkungan Universitas Gunadarma,
maupun dari luar Universitas Gunadarma.

Gambar 1. Proses monitoring evaluasi

3

Tabel 1. Jurnal nasional dan lokal yang diterbitkan oleh Lemlit
No

Nama jurnal/majalah

ISSN

Periode Terbit

Lingkup

1.

Informatika & Komputer

0853 - 8638

April, Agustus, Desember

Nasional

2.

Ekonomi & Bisnis

0853 – 862X

April, Agustus, Desember

Nasional

3.

Psikologi

2086-3047

Juni dan Desember

Nasional

4.

Journal of Language and

1410-9077

Juni dan Desember

Nasional

Literature
5.

Teknologi & Rekayasa

1410 - 9093

April, Agustus, Desember

Nasional

6.

Matematika & Komputer

0216 - 4728

April, Agustus, Desember

Nasional

7.

Ekonomi & Komputer

0854 - 9621

April, Agustus, Desember

Nasional

8.

Desain & Konstruksi

0216 - 4086

Juni dan Desember

Nasional

9.

UG Jurnal

1978-4783

Setiap bulan, sejak Juni 2007

Lokal
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