
 

 

 

Nomor : 3285/UN2.R3.1/PPM.00/2017                                                                                 12 Mei 2017  

Lamp : 1 (satu) berkas 

Hal : Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DIKTI untuk  

Pendanaan Tahun 2018 

 

 

Yth. Para Dosen 

Di Lingkungan Universitas Indonesia 

 

Berdasarkan  surat dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 1624/E3/2017, 

perihal Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DIKTI untuk Pendanaan 

Tahun 2018 (terlampir), dengan ini kami ingin menyampaikan kepada para dosen tetap di lingkungan UI 

untuk dapat berpartisipasi. Terkait dengan hal tersebut mohon agar pengusul yang belum memiliki 

password log in ke SIMLITABMAS NG dapat melakukan permintaan melalui e-maill: drpm@ui.ac.id 

(subject: Nama_permintaan password Simlitabmas NG) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Tahap pengunggahan proposal secara online ke SIMLITABMAS NG selambat-lambatnya pada hari 

Senin, 12 Juni 2017 pada jam 00.00 WIB; 

2. Sesuai dengan ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, bahwa pada tahun yang sama, seorang dosen 

hanya diperbolehkan terlibat pada dua judul penelitian dan dua judul pengabdian kepada 

masyarakat, yaitu masing-masing satu judul sebagai ketua dan satu judul sebagai anggota atau 

dua judul sebagai anggota pada skema yang berbeda. Khusus bagi dosen yang mempunyai h index 

≥ 2 dapat mengajukan usulan penelitian sebanyak dua judul sebagai ketua dan dua judul sebagai 

anggota pada skema yang berbeda. 

3. Usulan Dosen yang masih belum mengunggah laporan akhir, laporan pertanggungjawaban 

keuangan, dan bahan seminar hasil (artikel ilmiah, borang capaian hasil, poster dan profil) program 

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang diterima pada tahun sebelumnya, tidak 

akan diproses lebih lanjut. 

4. Ketua peneliti/pelaksana yang akan mendaftarkan dosen lain sebagai anggota tim harus 

mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan melalui Simlitabmas. 

5. Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan Panduan Pelaksanaan 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017. 

6. Untuk proposal penelitian, penganggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 

106/PMK.02/2016 dan justifikasi perincian anggaran yang diusulkan dicantumkan pada bagian 

akhir proposal. 

 

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan 

terimakasih. 

 

 

 

Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat 

            

 

ttd  

 

 

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng. 

NIP. 197601181999031002 
 

 

 

 

 

Tembusan: 

1. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi 

2. Dekan Fakultas di Lingkungan UI 

3. Direktur Sekolah di Lingkungan UI 

4. Ketua Program Vokasi UI 

5. Manajer Riset di Lingkungan UI. 

 


