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PANDUAN  

MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PENELITIAN 

 

Perguruan tinggi wajib melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan penelitian. Hasil 
monitoring dan evaluasi (pengawasan) 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 internal dapat dikenai sanksi. 

 
Seluruh penilaian Monev Internal akan 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 Penilai untuk menilai setiap Penelitian melalui SIMLITABMAS.  
 

Skema yang harus di monitoring dan di evaluasi (pengawasan) internal merupakan skema 
yang ada di Program Hibah Desentralisasi dan Kompetitif Nasional seperti pada Tabel. 
 

Tabel 1. Daftar Skema yang harus di Monitoring dan di Evaluasi (Pengawasan) Internal 
 

KATEGORI SKEMA 

Penelitian Dasar 
Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi 
Internasional (PKLN) 

Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK) 

Penelitian Terapan 

Penelitian Produk Terapan (PPT) 

Penelitian Strategis Nasional (STRANAS) 
Penelitian Sosial, Humaniora, dan Pendidikan (PSHP) 

Penelitian Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)  
Penelitian  Penciptaan dan Penyajian Seni (P3S) 

Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID) 

Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSNAS) 

Penelitian Peningkatan 
Kapasitas 

Penelitian Dosen Pemula (PDP) 

Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi (PEKERTI) 
Penelitian Tim Pascasarjana (PPS) 

Penelitian Desertasi Doktor (PDD) 
Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk 
Sarjana Unggul (PMSDU) 

Penelitian Pascadoktor (PPD) 

Desentralisasi 
Penelitian Fundamental (PF) 
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 
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Ketentuan yang terkait dengan tim Penilai Monev Internal melalui SIMLITABMAS adalah 
sebagai berikut. 

1. Perguruan tinggi kelompok Mandiri, Utama, Madya, 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. Mekanisme Monev Internal Penilai ditentukan oleh perguruan tinggi masing-
masing dengan mengacu kepada sistem Monev Internal Penilai DRPM yang 
selanjutnya ditetapkan melalui SK Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi. Sedangkan 

kelompok Binaan harus menggunakan Penilai Eksternal. 
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 External dan disarankan untuk 

memilih Penilai Eksternal yang berasal dari perguruan tinggi terdekat. 
3. Setiap Penelitian dinilai oleh satu (1) Penilai  

4. Dalam SIMLITABMAS, hasil penilaian Penelitian oleh Penilai akan dihitung secara 
otomatis dan dilakukan pengurutan berdasarkan perolehan nilai. 
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A. TAHAPAN TEKNIS MONEV INTERNAL UNTUK OPERATOR PENELITIAN 

PERGURUAN TINGGI 

 

Mekanisme tahapan Monev Internal untuk operator perguruan tinggi hampir sama. 
Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Login sebagai operator PT di http://simlitabmas.ristekdikti.go.id 
2. Pilih menu penilaian, seperti gambar berikut: 

 
 

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 “2016”, kemudian klik tombol “unggah sk” seperti gambar berikut: 
 

 
 

Isikan setiap field (Nomor Sk dan Tahun Sk), kemudian pilih file sk yang akan 
diunggah, kemudian klik tombol “Unggah SK” 

 
 

Tombol Unggah 

SK 

Pilih File SK 

Tombol 

Unggah 
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4. Jika berhasil akan tampil data unggah SK Rektor reviewer seperti gambar berikut: 
 

 
 

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: 

 
 

Tombol  tambah 

Reviewer baru 
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Masukkan NIDN reviewer yang akan di cari, 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: 
 

 
 

Tahun Usulan   : 2016 
Tahun Pelaksanaan  : 2017 

Tahapan   : Monev Internal 
Program Hibah  : Desentralisasi / Kompetitif Nasional 
Skema   : pilih sesuai program hibah 

 
Penugasan terdiri dari 1 tahapan, yaitu Monev Internal, jika anda tidak memiliki 

reviewer internal, anda dapat menambahkan ekternal reviewer dengan mengklik 
tombol “reviewer eksternal”. Klik tombol “reviewer internal” untuk menugaskan 
seorang reviewer seperti gambar dibawah, kemudian klik tombol “cek” untuk 

menyimpan data, lakukan hal yang sama jika ingin menambahkan reviewer eksternal. 
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6. Jika para reviewer sudah tugaskan, lanjutkan dengan tahapan plotting reviewer  
 

 
 

Tahun Usulan   : 2016 
Tahun Pelaksanaan  : 2017 

Tahapan   : Monev Internal 
Program Hibah  : Desentralisasi / Kompetitif Nasional 
Skema   : pilih sesuai program hibah 

 
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 di maksud lalu klik tombol 

“cari” . Jika tahapan plotting reviewer selesai dilakukan, maka judul-judul 
tersebut akan muncul di akun masing-masing reviewer.  
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7. Monitoring Proses Penilaian 
 

Lakukan proses pengawasan / monitoring untuk melihat perkembangan reviewer 

melakukan penilaian di menu “Hasil Penilaian” 
 

 
 

Tahun Usulan   : 2016 
Tahun Pelaksanaan  : 2017 

Tahapan   : Monev Internal 
Program Hibah  : Desentralisasi / Kompetitif Nasional 

Skema   : pilih sesuai program hibah 
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B. PANDUAN TEKNIS TAHAPAN MONEV INTERNAL UNTUK REVIEWER 

 
Adapun tahapan untuk melakukan penilaian dalam SIMLITABMAS dapat dijelaskan 

sebagai berikut.  
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 
capcha security, dan klik “Login” maka akan muncul tampilan sebagai Pengusul, 

seperti pada gambar berikut. 

http://simlitabmas.dikti.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, pilih 
menu “Tahapan Pelaksanaan – Monitoring dan Evaluasi” 

 

 
 

 
 

Penilai memilih “Tahun Usulan” dimana tahun usulan Penelitian diusulkan,  Pilih 
salah satu “Tahapan” penilaian Penelitian sesuai dengan yang ditugaskan, pilih 

“Institusi yang Menugaskan”. Maka akan muncul daftar skema yang ditugaskan 
yang didalamnya terdapat daftar Penelitian. 
 

Tahun Usulan    : 2016 
Tahapan    : Monev Internal 

Institusi yang menugaskan  : Pilih Instansi yang menugaskan 
 

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 di setiap kriteria penilaian, yang selanjutnya sistem SIMLITABMAS 
akan secara otomatis melakukan konversi (bobot% x Skor) menjadi nilai yang 

sebenarnya di setiap kriteria penilaian. Selanjutnya sistem akan melakukan 
penjumlahan total nilai yang akan diperoleh di setiap 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 mengklik 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 Penilai. 
Selanjutnya lembar-lembar yang telah ditandatangani dikumpulkan di LP/LPPM 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 penyimpan 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 

lembar 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. Terakhir jika semua penilaian sudah selesai, keluar dari SIMLITABMAS dengan 

mengklik “Logout”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APABILA MENEMUI KENDALA DALAM 
MELAKUKAN PENILAIAN PENELITIAN DAPAT  

MENGIRIM EMAIL KE 

simlitabmas@ristekdikti.go.id 


