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KATA PENGANTAR 

Buku Panduan Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 

ini merupakan pengembangan dari panduan yang telah ada sejak tahun 2009. 

Buku panduan ini sudah mengalami perubahan, perbaikan, dan 

penyempurnaan yang bersumber dari evaluasi berkelanjutan pada kegiatan 

penyelenggaraan penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 

yang sudah terlaksana. 

 

Buku panduan ini berisi tentang gambaran umum tentang penelitian kerjasama 

luar negeri dan publikasi internasional, persyaratan pengajuan proposal 

penelitian, mekanisme pembiayaan, dan tahapan kegiatan. 

 

Dengan panduan ini diharapkan mekanisme pengajuan proposal penelitian, 

mekanisme evaluasi, pelaksanaan penelitian, dan pemantauannya dapat 

dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Selain itu diharapkan buku panduan 

ini juga dapat memperlancar pertanggungjawaban administrasi berbagai pihak 

terkait dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas para 

pengusul kegiatan.  

 

Atas terbitnya panduan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun dan 

berbagai pihak yang telah berperan aktif sejak penyusunan draf panduan 

sampai dengan terbitnya Panduan Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan 

Publikasi Internasional tahun 2011. 

 

Jakarta,  Maret 2011 

Direktur Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat, 
 

Ttd. 

 
Suryo Hapsoro Tri Utomo  
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PANDUAN 
PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI 

DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi sekarang ini, seorang peneliti selain dituntut untuk dapat 

melakukan kerjasama penelitian dengan peneliti lainnya di dalam negeri, juga 

diharapkan mampu melakukan kolaborasi dengan para peneliti di luar negeri. Hal 

ini dipandang perlu mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi sehingga melalui kerjasama dengan pihak luar negeri diharapkan 

akan mampu meningkatkan kualitas penelitian dan jumlah publikasi hasil 

penelitian dari para peneliti Indonesia dalam jurnal ilmiah bereputasi 

Internasional.  

Meskipun dalam  beberapa tahun terakhir ini telah banyak dibuat MoU dalam 

bidang penelitian antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di 

luar negeri, namun realisasi di lapangan dalam menindak lanjuti MoU tersebut 

masih sangat sedikit. Pada umumnya kerjasama para dosen Indonesia dengan 

pihak luar negeri dalam bidang penelitian masih bersifat individu, sehingga 

kesetaraan kerjasama tersebut tidaklah seimbang di mana hak kepemilikan atas 

data hasil penelitiannya sebagian besar dikuasai oleh mitranya dari luar negeri. 

Adanya keterbatasan dana pendamping dari pihak perguruan tinggi Indonesia 

dalam memfasilitasi para dosennya untuk melakukan kerjasama penelitian 

dengan pihak luar negeri merupakan salah satu faktor utama sulitnya menjalin 

kerjasama dan rendahnya posisi tawar para dosen dari Indonesia.  

Hibah Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 

dimaksudkan untuk mendorong realisasi terjalinnya kerjasama penelitian dari 

para dosen di perguruan tinggi Indonesia yang institusinya telah mempunyai 

MoU dengan perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya di luar negeri. Selain itu 

hibah penelitian ini juga akan merangsang terbentuknya MoU baru dari 

perguruan tinggi Indonesia yang belum mempunyai mitra kerjasama dengan 

perguruan tinggi di luar negeri. Manfaat yang diharapkan adalah terjalinnya 

jejaring penelitian (network) yang lebih luas dan komunikasi yang lebih intens 

antara para pakar di dalam negeri dengan pakar di luar negeri sehingga akan 

tercipta pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas bersama antar lembaga secara 

berkesinambungan. Sasaran akhir dari program ini adalah meningkatkan jumlah 

publikasi para peneliti Indonesia dalam jurnal ilmiah bereputasi internasional 

secara signifikan sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat para 

intelektual Indonesia di dunia internasional.  

Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang dosen dalam melakukan penelitiannya 
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haruslah bertanggung jawab dan memahami bahwa ada suatu landasan sosial 

dalam ilmu pengetahuan yang dikembangkannya. Landasan sosial dalam 

penelitian bertujuan untuk memperluas pengetahuan tentang dunia fisik, biologis, 

dan sosial melebihi apa yang sudah diketahui pada saat ini. Pengetahuan atau 

hasil penelitian seseorang akan memasuki ranah sains apabila hasil penelitian 

tersebut dipublikasikan yang kesahihannya dapat dinilai dan dievaluasi secara 

bebas. Dengan demikian, peneliti yang telah menyelesaikan penelitiannya 

dengan baik harus mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan hasil 

penelitiannya dalam jurnal ilmiah yang dalam proses penerbitannya diatur oleh 

seperangkat norma yang berlaku secara universal. 

Sampai saat ini jumlah publikasi internasional dari para peneliti Indonesia masih 

relatif sedikit dibandingkan negara-negara di dunia, bahkan jika dibandingkan 

dengan negara-negara ASEAN sekalipun. Faktor penyebab rendahnya publikasi 

ilmiah pada jurnal ilmiah bereputasi internasional dari para dosen di perguruan 

tinggi di Indonesia diduga karena beberapa alasan, yaitu : 

a. Kurangnya rasa percaya diri terhadap kualitas penelitiannya dibandingkan 

dengan kualitas penelitian para ilmuwan di negara-negara yang telah maju; 

b. Rendahnya kemampuan untuk menganalisis dan menginterpretasi-kan hasil 

penelitiannya secara komprehensif; 

c. Rendahnya dorongan dan motivasi para dosen untuk menuliskan hasil 

penelitiannya pada  jurnal ilmiah bereputasi internasional. 

 

Penjelasan dan angka-angka kasar ini tentunya sangat memprihatinkan dan 

perlu upaya untuk meningkatkan output penelitian dosen-dosen perguruan tinggi 

di Indonesia. Untuk mendorong peningkatan jumlah publikasi ilmiah para dosen 

pada jurnal bereputasi internasional, maka dipandang perlu dikeluarkan suatu 

skim Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan  Publikasi Internasional. 

 

II. TUJUAN  

Tujuan program penelitian kerjasama luar negeri dan publikasi internasional 

adalah: 

1. Memperluas jejaring (network) penelitian dari para peneliti perguruan tinggi di 

Indonesia dengan mitranya di luar negeri sehingga akan tercipta 

pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas bersama antar lembaga secara 

berkesinambungan; 

2. Meningkatkan kemampuan para peneliti di perguruan tinggi Indonesia untuk 

melakukan kerjasama penelitian dengan lembaga mitra di luar negeri; 

3. Meningkatkan pengakuan internasional (international recognizing) bagi 

penelitian yang dilakukan; 

4. Meningkatkan mutu penelitian dan jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah 

bereputasi internasional; 



 3 

5. Meningkatkan citation index para peneliti Indonesia; 

6. Meningkatkan mutu dan kompetensi para dosen di perguruan tinggi 

Indonesia. 

 

III.  SASARAN PROGRAM 

Sasaran program ini adalah memfasilitasi peneliti di perguruan tinggi yang 
sedang atau akan melaksanakan kerjasama penelitian dengan lembaga mitra 
di luar negeri khususnya dengan negara-negara maju. Kerjasama ini dibuktikan 
dengan adanya MoU yang sah dan telah disepakati, baik antara lembaga, 
Laboratorium, Pusat Studi, Jurusan, Fakultas, maupun antar Perguruan Tinggi.  

 
IV. LUARAN 

Luaran program penelitian kerjasama luar negeri dan publikasi internasional 
adalah: 
1. Jejaring (network) penelitian dengan peneliti di perguruan tinggi/lembaga 

penelitian di luar negeri; 
2. Publikasi dalam jurnal internasional; 
3. Invensi frontier bagi para peneliti Indonesia yang kepemilikannya mengacu 

pada konvensi internasional.  
 

V. PERSYARATAN 
1. Ketua peneliti dan salah satu anggotanya adalah dosen tetap di perguruan 

tinggi dengan gelar akademik S3; 
2. Jumlah tim peneliti dari pihak Indonesia maksimum 3 orang; 
3. Proposal penelitian harus ditulis dalam bahasa inggris; 
4. Ketua peneliti mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan; 
5. Ketua peneliti mempunyai track record penelitian memadai yang ditunjukkan 

dalam curriculum vitae-nya; 
6. Mempunyai MoU dengan mitra di luar negeri yang sah dan telah disepakati 

serta ditandatangani secara institusi (bukan MoU antar individu peneliti); 
7. Penelitian bersifat multiyears, maksimum 3 tahun dengan roadmap yang 

jelas; 
8. Mempunyai surat pernyataan/persetujuan pelaksanaan kerjasama penelitian 

dari ketua tim mitra luar negeri (letter of agreement for research 
collaboration); 

9. Mematuhi aspek legal yang terkait dengan material yang akan dibawa ke luar 
negeri (material transfer agreement); 

10.  Ada pembagian yang jelas bagian penelitian mana yang dilakukan di 
Indonesia dan bagian mana yang akan dilakukan di tempat peneliti mitra; 

11. Dalam pelaksanaan, peneliti Indonesia maupun peneliti mitra harus 
memenuhi kelayakan masa tinggal di lokasi penelitian masing-masing; 

12. Kedatangan mitra ke Indonesia dalam rangka pelaksanaan kegiatan harus 
mengikuti ketentuan PP No.41 Tahun 2006 tentang Perijinan Peneliti Asing; 
UU No.18 Tahun 2002 (www.ristek.go.id); 

13. Proposal disusun bersama dengan mitra; 
14. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat menetapkan kebijakan lain 

sesuai dengan urgensi penelitian; 
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VI.  PEMBIAYAAN 
Jumlah dana maksimum yang dialokasikan pada program ini adalah Rp. 
200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per proposal per tahun. Sedangkan mitra 
kerjasama luar negeri diwajibkan memberikan kontribusi baik dalam bentuk in 
kind maupun in cash. Mekanisme dan tata cara pendanaan diatur dalam Surat 
Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian. 
 

VII.  TAHAPAN KEGIATAN   
Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional ditujukan untuk 
semua dosen perguruan tinggi yang menunjukkan kemampuan dalam 
berinteraksi dengan mitra internasional dalam rangka menghasilkan luaran 
yang telah ditetapkan dalam program ini. Tahapan kegiatan adalah sebagai 
berikut: 
1. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Dit. Litabmas) 

Dikti melakukan pemberitahuan penerimaan proposal; 
2. Pengiriman Proposal penelitian sebanyak 3 (tiga) eksemplar, diterima 

paling lambat  akhir bulan April 2011, kecuali ada pemberitahuan lain untuk 
hal tersebut; 

3. Seleksi proposal (desk evaluation); 
4. Presentasi proposal yang lulus pada desk evaluation; 
5. Penetapan dan pengumuman penerima hibah melalui situs 

http://dikti.kemdiknas.go.id; 
6. Penandatanganan kontrak dan penjelasan pelaksanaan program; 
7. Penugasan penelitian; 
8. Monitoring dan evaluasi lapangan; 
9. Monitoring dan evaluasi terpusat; 
10. Pelaporan kemajuan dan pelaporan akhir; 
11. Seminar nasional hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Dit. Litabmas. 

http://dikti.kemdiknas.go.id/
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LAMPIRAN: 
 

I. TATA CARA USUL PENELITIAN 

 

a. Sampul Muka  

Warna sampul muka hijau muda.  
Proposal ditulis dalam bahasa Inggris.  
Format selengkapnya seperti contoh berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEARCH PROPOSAL  
 INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION AND 

SCIENTIFIC PUBLICATION 
 
 

 

Logo perguruan tinggi  
 

 

JUDUL PENELITIAN  
 

 
 

Nama Ketua Peneliti 
Nama Ketua Peneliti Mitra 

  
 

 
 

PERGURUAN TINGGI PENGUSUL  
PERGURUAN TINGGI /LEMBAGA PENELITIAN MITRA 

 
YEAR  
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b. Halaman Pengesahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Research Title: ............................................................... 

2. Principal Investigator 

a. Full Name    : ................................................  
b. Sex    : M / F  
c. ID (NIP)  : ................................................ 
d. Position   : ................................................ 
e. Rank   : ................................................  
f. Faculty/Department  : ................................................ 
g. Research Center  : ................................................  
h. Office Address : ................................................ 
i. Phone/Facs   : ................................................  
j. Home Address   : ................................................  
k. Phone/Facs/E-mail  : ................................................ 
 

3. International Collaborator 

Full Name : …………………………………………… 

Institution  : …………………………………………… 

4. Research Duration : ............... years  

5. Budget 

Years Proposed to DGHE Counter Budget 
From Collaborator 

Year I IDR………………… USD……………….. 

Year II IDR………………… USD……………….. 

Year III IDR………………… USD……………….. 

 

 

Place and Date 

Approved by,  

Representative 
of the 

Indonesian 
University .....  

 

 Principal Investigator   

seal and signature  signature 

Name and ID (NIP)  Name and ID (NIP) 

 Approved by,   

Head of Research Institute 

seal and signature 
 
 

Nama jelas dan NIP  
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c. Sistematika Usul Penelitian  

Usul Penelitian disusun dengan sistematika sebagai berikut  

I.   Identitas Penelitian  

1. Judul Usulan  : …………………………………………………  

 (harus spesifik, tidak lebih dari 20 kata)  

2. Ketua Peneliti  

a. Nama lengkap   : ......................................................... 

b. Bidang keahlian   : ......................................................... 

c. Jabatan Struktural   : ......................................................... 

d. Jabatan Fungsional  : ....…………………………………….. 

e. Unit kerja   : ......................................................... 

f. Alamat surat   : ......................................................... 

g. Telpon/Faks    : ......................................................... 

h. E-mail   : ......................................................... 

3. Anggota peneliti (sebutkan nama dan gelar akademik, bidang 

keahlian, mata kuliah yang diampu yang relevan dengan topik 

penelitian, institusi, alokasi waktu/minggu, maksimum 3 orang). 

Tim Peneliti Indonesia 

No Nama dan 

Gelar 

Akademik 

Bidang 

Keahlian 

Instansi Alokasi Waktu 

(jam/minggu) 

1.     

2.     

3.     

 

Tim Peneliti Luar Negeri 

No

. 

Nama dan 

Gelar 

Akademik 

     

Bidang 

Keahlian 

Institusi  

1.     

2.     

3.     

 

4. Objek penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian) 

……………………………………………………………………… 

5. Masa pelaksanaan penelitian: 

 Mulai  : .. ..................................................  

 Berakhir  : ..................................................... 
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6. Anggaran yang diusulkan 

Tahun Diusulkan ke Dikti Dana Pendamping 
dari Mitra 

Tahun I IDR………………… USD……………….. 

Tahun II IDR………………… USD……………….. 

Tahun III IDR………………… USD……………….. 

7. Lokasi penelitian ........................................................................... 

8. Jurnal internasional yang dituju (nama jurnal dan alamat dewan 

redaksi) : …………………………………………………………….. 

9. Hasil invensi frontier yang ditargetkan, beri penjelasan 

................................................................................................... 

10. Keterangan lain yang dianggap perlu : 

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

 

II. Substansi Penelitian 

ABSTRAK  

Dalam abstrak dikemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang 

ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan 

tersebut. Abstrak harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat 

tentang rencana kegiatan yang diusulkan. Tidak melebihi 200 kata, diketik 

dengan jarak baris 1 spasi. 

BAB I. PENDAHULUAN  

Dalam latar belakang (tidak lebih dari 1 halaman), dipaparkan permasalahan 

yang diteliti serta urgensinya serta rasional dan potensi tim peneliti 

berkontribusi pada penyelesaian masalah tersebut. Rekam jejak kerjasama 

penelitian (tidak lebih dari 1 halaman), kerjasama penelitian yang sudah 

berlangsung selama ini dan hasilnya (bila sudah ada) serta peta jalan (road 

map) penelitian kerjasama tersebut secara garis besar. Tujuan Khusus 

penelitian ini (tidak lebih dari 1 halaman), dan Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

serta potensi hasil yang bisa didapat hingga akhir masa penelitian (tidak lebih 

dari 2 halaman).Perlu justifikasi melakukan sebagian penelitian di luar negeri.  

BAB II. STUDI PUSTAKA  

Dalam bab ini harus disampaikan state of the art dalam bidang yang diteliti, 

hasil yang sudah dicapai, studi pendahuluan yang sudah dilaksanakan terkait 

dengan usulan penelitian yang diajukan serta kontribusi yang akan dihasilkan 

dari penelitian ini (tidak melebihi 8 halaman). 

BAB III. METODE PENELITIAN (sesuai dengan keperluan)  

Metode penelitian harus dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang 
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menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan 

secara multitahun. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan 

penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, dan indikator 

capaian yang terukur secara lebih elaboratif dari pada Bab I. Jelaskan bagian-

bagian penelitian yang akan dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri. 

BAB IV. PEMBIAYAAN  

Total biaya maksimum dari Dikti untuk program ini per judul per tahun Rp. 200 

juta. Pembiayaan diperinci berdasarkan tahun dan jenis pengeluaran, 

 

1. Gaji/upah (Maksimum) 30% 

2. Bahan/Perangkat Penunjang (Maksimum) 30% 

3. Biaya perjalanan peneliti Indonesia ke luar negeri (untuk 1 
kali pergi dan pulang untuk maksimal 2 orang peneliti) dan 
biaya pengeluaran untuk mitra selama di Indonesia (at cost, 
Maksimum)  

40% 

4. Pengolahan data, Laporan, Publikasi dalam jurnal, 
Menghadiri Seminar, Pendaftaran HKI dan lain-lain 
(Maksimum) 

15% 

 

Usulan dana tidak mencakup biaya hidup selama di luar negeri apabila 

peneliti Indonesia akan melaksanakan penelitiannya di institusi mitra luar 

negeri. Bila diperlukan dapat dialokasikan biaya akomodasi lokal bagi peneliti 

mitra yang ke Indonesia.  

Dalam hal ini, standar pembiayaan harus sesuai Peraturan Menteri Keuangan 

tentang Standar Biaya Umum yang berlaku. Disamping itu, tidak 

diperkenankan adanya belanja peralatan dan belanja barang modal. 

DAFTAR PUSTAKA  

Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama 

pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip 

dalam usul penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.  

LAMPIRAN  

1. MoU yang yang sah dan telah disepakati antara lembaga di dalam dan luar 

negeri, baik antar Laboratorium, antar Pusat Studi, antar Jurusan, antar 

Fakultas, maupun antar Perguruan Tinggi. 

2. Hasil-hasil yang sudah diperoleh selama ini terkait dengan penelitian 

kerjasama tersebut (paten dan HAKI lain, publikasi ilmiah, dsb) 

3. Rangkuman rekam jejak masing-masing peneliti termasuk peralatan yang 

akan digunakan baik milik institusi maupun milik lembaga lain yang sudah 

ada kerjasamanya. 

4. Surat pernyataan/persetujuan pelaksanaan kerjasama penelitian dari ketua 
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tim mitra luar negeri (letter of agreement for research collaboration). 
 

 

III. Sarana 

Jelaskan sarana yang akan digunakan, termasuk kapasitas, daya 

dukung/kemampuan, dan berapa persen dapat menunjang kegiatan yang 

diusulkan. Jika diperlukan, jelaskan pula pengaturannya dengan institusi lain 

yang terkait. 

1. Laboratorium 

2. Peralatan Utama: sertakan daftar peralatan utama yang penting yang 

sudah tersedia untuk menunjang kegiatan penelitian yang diusulkan, di 

mana lokasinya, apa kegunaan, dan bagaimana kemampuannya 

3. Keterangan Tambahan: Informasi tambahan tentang lingkungan tempat 

kegiatan akan dilakukan. Tuliskan sarana pendukung termasuk bengkel 

(workshop) dan lainnya yang dapat dimanfaatkan selama kegiatan 

penelitian berlangsung.  

IV. Biodata Peneliti 

Informasikan secara lengkap biodata semua peneliti yang erat kaitannya 

dengan penelitian yang diusulkan baik dari dalam negeri maupun dari partner 

institusi di luar negeri. Setiap biodata harus ditandatangani dan diberi tanggal 

penandatanganan.  

1. Identitas peneliti serta alamat lengkap  

2. Pendidikan sarjana ke atas (nama perguruan tinggi dan lokasi, gelar, 

tahun tamat, bidang studi) 

3. Pengalaman kerja dalam penelitian dan pengalaman profesional serta 

kedudukan/jabatan saat ini yang mencakup nama Institusi, jabatan, dan 

periode kerja yang disusun secara kronologis.  

4. Daftar publikasi yang relevan dengan usul penelitian yang diajukan  
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V. SURAT PERNYATAAN 

 

 

KOP PERGURUAN TINGGI 

 

 
SURAT PERNYATAAN 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : 
N I P   : 
Pangkat/Golongan : 
Alamat   : 
 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya yang berjudul 
..................................................................................................................................................... 
yang diusulkan dalam skim .................................. ..................... T.A. 2011 bersifat original 
dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.  
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 
seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
 
    ........, ..............2011  
Mengetahui,          Yang menyatakan, 
......................................... 
             Materai 6000 
 
 
(..........................................

*)
)            (...........................................

**)
) 

 
 
*)
 Ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian 

**)
 Ditandatangani oleh Penulis Peneliti 
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VI. LEMBAR EVALUASI PROPOSAL  

PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI DAN  

PUBLIKASI INTERNASIONAL 

 

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

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Ketua Peneliti  : ................................................................................... 

NIP/NIK/ID lainnya : ......................…………………………………………... 

Perguruan Tinggi : ................................................................................... 

Fakultas/Jurusan/Program Studi  :.....………………………………… 

Perguruan Tinggi Mitra Kerjasama : …………………………………… 

Jangka Waktu Penelitian   : ................. Tahun 
Tahun Pelaksanaan Penelitian   : ................……………………….. 
Biaya yang diusulkan peneliti  : Rp. …………...............………… 
Biaya yang diusulkan penilai  : Rp. …………….......................... 
 
 

KRITERIA PENILAIAN 

No Unsur Penilaian Bobot 
(%) 

Skor Nilai 

1. Relevansi penelitian (urgensi, kedalaman 
materi) 

25  
 

 

 
2. 

Kualitas penelitian (originalitas, 
ketepatan metode, kepustakaan) 

 
25 

 
 

 

3. Kerjasama (strategis, internasionalisasi) 25 
 

  

4. Kelayakan (track record peneliti, 
kemampuan berkomunikasi dalam 
bahasa Inggris, lembaga mitra 
kerjasama, anggaran, output/outcome) 

 
25 

 
 

 

Jumlah    
Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7; Nilai : Bobot x Skor 

 
Saran/Komentar Pembahas : 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
     ................................, ........... 2011 
 
     Reviewer 
 
 
 
     (..........................................................) 
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VII. LEMBAR MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN KERJASAMA 

LUAR NEGERI  DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL 

 
 

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

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Peneliti Utama  : .................................................................................................... 

NIP/NIK/ID lainnya : ...................………………….………………………………… 

Perguruan Tinggi : ................................................................................................... 

Fakultas/Jurusan/Program Studi : ……….…………............................................... 

Perguruan Tinggi Mitra Kerjasama : ....……………………………………………… 

Tahun Pelaksanaan Penelitian : ……………………….. 

Biaya yang diusulkan   : Rp. …………………… 

Biaya yang disetujui   : Rp. ……………............ 

 

A. Kriteria Penilaian 

No Unsur Penilaian Bobot 

(%) 

Skor Nilai Catatan  Pemantau 

1. Kualitas Penelitian 

a. Ketepatan metode 

b. Pencapaian hasil 

c. Kesesuaian hasil  

    dengan rencana awal 

 

 

15 

 

 

 

  

2. Komitmen mitra kerjasama 

a. Pendanaan penelitian 

b. Hak atas data/hasil  

    penelitian 

c. Kunjungan peneliti  

    mitra ke institusi  

    peneliti lokal 

d. Kunjungan peneliti  

     lokal ke  institusi mitra  

     kerjasama 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

  

3. Keterlibatan mahasiswa 

a.S1 

b. S2 

c. S3 

 

 

10 

 

 

 

  

4. Kualitas jurnal internasional 

yang dituju 

a. Nama jurnal 

b. Alamat dewan redaksi 

c. Editorial board 

d. Impact factor 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

  

5. Progres luaran artikel     
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a. Draft 

b. Naskah 

c. Submitted 

d. Reviewed 

e. Accepted 

f. Published 

 

 

15 

6. Manajemen penelitian 

a.Sistim pengelolaan 

b.Basis data 

c. Dokumentasi penelitian 

d. Ketersediaan logbook 

e. Laporan keuangan 

 

 

 

15 

 

 

 

 

  

7. Tim peneliti 

a. Komitmen 

c. Kerjasama tim 

 

10 

 

 

 

  

8. Keberlanjutan kerjasama 

penelitian 

 

5 

 

 

  

Jumlah     

Skor: 1 = sangat kurang, 2 = kurang, 4 = baik, 5 = sangat baik 

Nilai: Bobot x Skor 

 

Tambahan pertimbangan penilaiannya adalah capaian dalam menghasilkan invensi 

frontier:…………………………… 

.……………………………………………………………………………………….. 

 

B. Kesimpulan Umum Penilai 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

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

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..................................................................................................................... 

    

          

     ……....................,............................... 

      Pemantau, 

       

 

 

      (___________________________)  


