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I. SKIM HIBAH FASILITASI KEWAJIBAN KHUSUS 

PROFESOR 

 

 
1.1..  Pendahuluan  

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi Profesor menurut Pasal 49 ayat 2 

Undang‐undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

kemudian ditegaskan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 78 

Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi 

Dosen Yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor, bahwa  

Profesor wajib : 

(1) Menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun 

internasional yang mempunyai ISBN (Internasional Standard of Book Numbering 

System).  Buku harus dibuat berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya 

atau bidang ilmu dalam jabatan akademiknya, dan merupakan buku referensi yang 

digunakan dalam proses pembelajaran di 3 (tiga) perguruan tinggi; 

(2) Menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi.   

Karya ilmiah adalah karya ilmiah sesuai dengan surat Dirjen Dikti Kemdiknas 

Nomor 739/E/C/2011 tanggal 24 Mei 2011 yakni karya ilmiah yang dipublikasikan 

pada Jurnal Internasional dan terdaftar dalam “Scopus” atau yang setara; 

(3) Menyebarluaskan gagasan dapat dengan menyampaikan orasi ilmiah, pembicara 

seminar, memberikan pelatihan, penyuluhan, penataran kepada masyarakat dan 

mendifusikan (menyebarluaskan) temuan karya teknologi dan atau seni 

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi Profesor tidak menambah beban tugas 

Profesor (12 SKS) tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajih dilaksanakan oleh 

Profesor.  Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) 

sks setiap tahun. Seorang Profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban 

khususnya sejak yang bersangkutan ditetapkan atau diaktifkan kembali sebagai Profesor . 

Ilustrasi pelaksanaan tugas khusus Profesor disajikan pada Gambar 6.1. 

 



Kelebihan sks pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggugurkan 

kewajiban khusus yang lain.  Gambar 1 menunjukkan bahwa Profesor mempunyai 

kebebasan dalam melaksanakan kewajiban khususnya.  Kewajiban khusus dilaksanakan 

setiap tahun, artinya setiap tahun melaksanakan kewajiban khusus paling sedikit sepadan 

dengan 3 sks .  Satu dari tiga kewajiban khusus dapat dilaksanakan dalam satu tahun dan 

yang lainnya pada tahun berikut, tetapi ketiga kewajiban khusus harus lengkap dalam satu 

siklus yaitu dalam tiga tahun. 

Kewajiban khusus Profesor dalam membuat buku adalah berupa buku yang sesuai 

dengan rumpun keahliannya dan atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang 

diembannya (pengalaman menjabat). Kewajiban khusus Profesor dalam membuat karya 

ilmiah dapat berupa keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni 

atau teknologi (termasuk penelitian untuk disertasi dan thesis), memperoleh hak paten dan 

atau membuat karya teknologi atau seni.  

Profesor wajib menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal 

internasional bereputasi. Kewajiban Profesor dalam menyebarluaskan gagasan dapat 

berupa menulis jurnal ilmiah, menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, 

memberikan pelatihan, penyuluhan, penataran keadaan masyarakat dan mendifusikan 

(menyebarluaskan) temuan karya teknologi dan atau seni.  

Perhitungan SKS untuk masing‐masing kewajiban tersebut tercantum pada 

lampiran SK Rektor Unsoed No. 11 tahun 2013 tentang Evaluasi Bebak Kerja Dosen        

Semua kewajiban khusus Profesor harus dilaksanakan secara melembaga dan 

sesuai dengan rumpun ilmu yang ditekuni.  Pemberian tunjangan kehormatan kepada 

Profesor dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sejak yang bersangkutan ditetapkan atau 

diaktifkan kembali sebagai Profesor. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim 

yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Gambar  1.a. Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Setiap Tahun @ 3 sks 
 

 

 

 

 
Gambar 1.b. Dua dari tiga Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan dalam satu Tahun  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gambar 1.c. Semua Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (9 SKS) 
 

 

 

1.2.  Jangka Waktu Dan Jumlah Dana 

Kegiatan pemenuhan kewajiban khusus Profesor dilaksanakan selama 1 – 3 tahun 

dalam kurun waktu satu periode siklus evaluasi ( 3 tahun ).   Besaran dana kegiatan 

pemenuhan kewajiban khusus Profesor bergantung pada luaran yang dihasilkan, dan harus 

mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.02/2016. 

 

1.3.  Luaran 

Jenis luaran yang harus dinyatakan sebagai target kegiatan untuk pemenuhan 

kewajiban khusus Profesor ini adalah  

(1) Buku Ajar, Monograf atau Referensi yang sesuai dengan rumpun keahliannya 

atau bidang ilmu dalam jabatan akademiknya, diterbitkan oleh lembaga penerbit 

baik nasional maupun internasional, mempunyai ISBN. 

(2) Publikasi hasil penelitian dalam jurnal internasional terindeks bereputasi 

(memiliki impact factor, terindeks di Scopus atau Thomson Reuthers)  



(3) Gagasan yang disebar luaskan, dapat berupa penyampaian orasi ilmiah, 

pembicara seminar, memberikan pelatihan, penyuluhan, penataran kepada 

masyarakat dan mendifusikan (menyebarluaskan) temuan karya teknologi dan 

atau seni 

 

1.4.  Seleksi, Pengumuman Dan Pendanaan 

Seleksi dilakukan melalui desk evaluation yang dilakukan oleh tim reviewer yang 

ditetapkan oleh LPPM Unsoed.  Seleksi dikoordinasikan oleh LPPM Unsoed, sedangkan 

mekanisme dan tata cara pendanaan diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan 

pemenuhan kewajiban khusus Profesor. 

 

1.5.  Pemantauan Dan Evaluasi 

LPPM Unsoed mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Tim 

Pemantau ditunjuk oleh LPPM Unsoed.  Profesor penerima kegiatan wajib menyampaikan 

laporan kemajuan hasil kegiatan kepada LPPM Unsoed setiap menjelang akhir tahun 

anggaran.  

 

1.6.  Persyaratan Administrasi dan Pengusulan 

Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai berikut:  

1) Pengusul adalah guru besar tetap di Universitas Jenderal Soedirman;  

2) Pengusul adalah guru besar aktif di  Universitas Jenderal Soedirma;  

3) Pengusul mempunyai track record dalam bidang yang akan diusulkan;  

4) Usulan hibah bersifat multi tahun dengan jangka waktu paling lama 3 tahun; sesuai 

dengan tugas khusus yang akan dipenuhi.  Pilihan jenis tugas khusus/luaran harus 

dinyatakan secara jelas di dalam proposal.  

5) Usulan hibah bersifat mandiri sesuai dengan kebutuhan dan/atau peta jalan (peta 

jalan) pengembangan ilmu/penelitian;   

6) Setiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu judul hibah;  



7) Besarnya dana hibah yang disediakan per judul untuk setiap tahun bergantung pada 

luaran yang dihasilkan, dan harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 

106/PMK.02/2016. 

8) Pengusul tidak memiliki tunggakan kewajiban penyerahan laporan penelitian dan 

atau pengabdian pada masyarakat  

9) Usulan kegiatan kewajiban khusus professor disimpan menjadi satu file dalam 

format pdf dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi nama 

NamaKetuaPeneliti_FKKP.pdf,, kemudian diunggah ke SINELITABMAS dan 

hardcopy dikumpulkan di LPPM. 

 

1.7.  Sistematika Hibah Fasilitasi Kewajiban Khusus Profesor    

Usul disusun dalam kalimat Bahasa Indonesia yang baku dan ditulis sesuai tata 

aturan format yang ditentukan. Usulan Hibah Fasilitasi Kewajiban Khusus Profesor 

maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman 

pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan  font Times New Roman ukuran 12 

dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta 

mengikuti sistematika sebagai berikut.   

 

a.  HALAMAN SAMPUL (Lampiran 1.1).  

b.  HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 1.2).   

c.  DAFTAR ISI  

d.  RINGKASAN (maksimum satu halaman)   

Sesuai dengan tiga kewajiban khusus Profesor,  kemukakan tujuan jangka panjang 

dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian 

luaran untuk memenuhi kewajiban khusus Profesor tersebut.  Ringkasan harus mampu 

menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan, luaran 

yang akan dicapai serta waktu tercapainya luaran.  

 

 



  

e. BAB 1. PENDAHULUAN  

Sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, uraikan latar belakang dan permasalahan 

yang akan dikembangkan, tujuan khusus,  dan urgensi (keutamaan) dari tiga kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh Profesor.  Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa yang 

ditargetkan serta kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau 

peningkatan kesejahteraan.   

 

f. BAB 2. CAPAIAN SEBELUMNYA YANG TELAH DIPEROLEH 

Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti/dikembangkan, peta jalan 

penelitian/pengembangan ilmu pengusul yang mengacu kepada RIP Unsoed atau bidang 

unggulan Unsoed sebagai acuan primer serta hasil-hasil penelitian yang up to date dan 

relevan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah internasional.  Jelaskan 

juga penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai oleh 

Profesor pengusul sebagai bahan penyusunan dokumen untuk memenuhi tiga kewajiban 

khusus Profesor.  

 

g. BAB 3. METODE PENCAPAIAN LUARAN 

Metode pencapaian luaran dilengkapi dengan bagan alir kegiatan yang 

menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan dicapai sebelumnya sesuai peta jalan 

pengembangan ilmua melalui penelitian..  Akan lebih baik jika penyajian dapat dikaitkan 

dengan capaian pengusul yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk melanjutkan 

kegiatan pengembangan ilmu melalui penelitian selanjutnya dan pemanfaatannya.  Metode 

harus menjelaskan secara utuh tahapan pencapaian luaran yang jelas, luaran, indikator 

capaian yang terukur di setiap tahapan  

 

 

 

 



 

h.  Bab IV.  BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

      4.1..   Anggaran Biaya  

Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci dan dilampirkan dengan 

format seperti pada Lampiran 2. Besaran biaya tercantum pada Tabel 4.1, 

sedangkan rincian penggunaan anggaran biaya disusun sesuai dengan format 

Tabel 4.2.  

    Tabel 4.1.  Besaran bantuan biaya pemenuhan kewajiban khusus Profesor  sebagai 
berikut 

 

No Uraian Besaran 

1. Buku ber ISBN Rp. 25.000.000 

2. Publikasi artikel pada Jurnal Internasional 

terindeks 

Rp. 25.000.000 

3. Penyebarlluasan gagasan dalam bentuk  orasi 

ilmiah, pembicara seminar, memberikan 

pelatihan, penyuluhan, penataran kepada 

masyarakat dan mendifusikan (menyebarluaskan) 

temuan karya teknologi dan atau seni 

Rp. 25.000.000 

 

 
Tabel 4.2. Ringkasan Anggaran Biaya Hibah Fasilitasi Kewajiban Profesor yang 

Diajukan Setiap Tahun 
 

No Jenis Pengeluaran 
Biaya yang Diusulkan (Rp) 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 

1 
Peralatan penunjang, ditulis secara 
terperinci sesuai kebutuhan  

   

2 
Bahan habis pakai, ditulis secara terperinci 
sesuai dengan kebutuhan  

   

3 
Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk 
tujuan apa  

   

4 
Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, 
laporan, lainnya sebutkan  

   

Jumlah    

Persentase    

 
 



4.2..  Jadwal Penelitian  

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana 

penelitian yang diajukan dan sesuai dengan format pada Lampiran 3.) 

 
DAFTAR PUSTAKA (Lampiran 1.) 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan APA Style yaitu system nama dan tahun 

dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau 

penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama 

jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. 

Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar 

Pustaka. 

Contoh: 

Cheeke,  P.R.  2005.  Applied Animal Nutrition Feeds and Feeding. 3th ed. Pearson 

Prentice Hall.  New Jersey.   

Grashorn, M.A.  2010.  Use of Phytobiotic in Broiler Nutrition an Alternative to Infeed 

Antibiotic.  J of Anim and Feed Sci. 19: 338-347. 

 

1.8.  Lampiran-lampiram 

a) Justifikasi anggaran 

b) Biodata  

 
1.9.  Sumber Dana Penelitian  

Sumber dana Hibah Fasilitasi Kewajiban Khusus Profesor berasal dari dana 

Internal perguruan tinggi (DIPA Unsoed) :   Rp. 25.000.000,-/Tahun. 

 

1.10.   Seleksi dan Evaluasi Proposal  

Seleksi dan evaluasi proposal Hibah Fasilitasi Kewajiban Khusus Profesor 

dilakukan dalam dua tahapan, yaitu evaluasi online dan undangan pembahasan 

untuk proposal yang dinyatakan lolos dalam evaluasi online. Komponen penilaian 



desk evaluasi proposal online menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 1.9. 

Sedangkan komponen penilaian pembahasan proposal menggunakan formulir 

sebagaimana pada Lampiran 1.10.  

 
1.11.   Pelaksanaan dan Pelaporan  

Pelaksanaan Hibah Fasilitasi Kewajiban Khusus Profesor akan dipantau dan 

dievaluasi oleh penilai internal. Hasil pemantauan dan evaluasi internal dilaporkan 

oleh masing-masing perguruan tinggi melalui Sinelitabmas. Pada akhir pelaksanaan 

kegiatan, setiap Profesor penerima hibah melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk 

kompilasi luaran kegiatan.  

Setiap Profesor penerima hibah wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan 

dengan melakukan hal-hal berikut:  

a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program Hibah Fasilitasi Kewajiban 

Khusus Profesor dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak 

penandatanganan perjanjian penelitian secara online di SINELITABMAS 

(Lampiran 1.4) ;  

b. Menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal melalui SINELITABMAS 

dengan mengisi/mengunggah laporan kemajuan mengikuti format pada 

Lampiran 10. (format penilaian pemantauan dan evaluasi mengikuti Lampiran 

1.6);  

c. Mengunggah ke SINELITABMAS softcopy laporan tahunan atau laporan akhir 

(Lampiran 11.) yang telah disahkan lembaga penelitian dalam format pdf 

dengan ukuran file maksimum 5 MB, berikut softcopy luaran kegiatan (publikasi 

ilmiah, HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa 

sosial, buku ajar, dan lain-lain) atau dokumen bukti luaran;  

d. Menyiapkan bahan presentasi kelayakan capaian dan usulan tahun berikutnya 

(format penilaian pembahasan/ kelayakan mengikuti Lampiran 1.6);  



e. Bagi Profesor yang dinyatakan lolos dalam presentasi kelayakan, harus 

mengunggah proposal tahun berikutnya dengan format mengikuti proposal 

tahun sebelumnya; dan  

f. Kompilasi luaran kegiatan sesuai dengan formulir pada Lampiran 12 pada akhir 

pelaksanaan penelitian melalui SINELITABMAS termasuk bukti luaran 

penelitian yang dihasilkan.  

  



Lampiran 1.1.  HALAMAN SAMPUL 
 

 
 
 

 
USULAN 

 
HIBAH FASILITASI KEWAJIBAN PROFESOR 

 
 

 
JUDUL 

(DITULIS HURUF BESAR DAN MAKSIMUM 20 KATA) 
 
 
 

OLEH 
(NAMA PROFESOR PENGUSUL, LENGKAP DENGAN GELAR DAN NIDN) 

 
 

 
 
 
 

 
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 

 
Bulan, Tahun 

 
Warna sampul :Merah 

 
* Sebutkan bidang unggulan penelitian perguruan tinggi (sesuai RIP Unsoed) 
** Tulis salah satu Tema dan Topik penelitian mengacu pada Lampiran 1.3 
 
 

Tema Unggulan*  : ……../………........ 

Topik**   :........./.....................  
 



Lampiran 1.2.  Format Halaman Pengesahan Riset Unggulan Unsoed 
HALAMAN PENGESAHAN 

HIBAH FASILITAS KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR 
 
Judul Kegiatan  : ……………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………… 
Kode/Nama Rumpun Ilmu  : …………… / …..…..……………………………………… 
Tema Unggulan PT   : ……………………………………………………………… 
Topik Unggulan  : ……………………………………………………………… 
 
Pengusu Kegiatan   : 
a. Nama Lengkap   : ……………………………………………………………… 
b. NIDN    : ……………………………………………………………… 
c. Fakultas   : ……………………………………………………………… 
d. Nomor HP   : ……………………………………………………………… 
e. Alamat surel (e-mail)  : ……………………………………………………………… 
 
Lama Kegiatan Keseluruhan: ………… tahun 
Kegiatan Tahun ke   : ……….. 
Biaya Keseluruhan   : Rp. ……………. 
Biaya Tahun Berjalan  : Rp. ……………. 

    
Purwokerto, tanggal-bulan-
tahun 
 
 

Mengetahui, 
Ketua  Puslit       Pengusul, 
 
 
Tanda tangan        Tanda tangan 
( Nama Lengkap )       ( Nama Lengkap ) 
NIP        NIP 

Menyetujui, 
Ketua lembaga penelitian 

 
 
 

Tanda tangan 
( Nama Lengkap ) 

NIP  

 

  



Lampiran 1.3.  Formulir Desk Evaluasi Proposal Fasilitasi Kewajiban Profesor 
 

FORMULIR DESK EVALUASI PROPOSAL 
HIBAH FASILITASI KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR 

 
Judul Kegiatan   : ……………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………… 
Tema Unggulan  : ……………………………………………………………… 
Topik Unggulan  : ……………………………………………………………… 
 
Penusul   : 
a. Nama Lengkap   : ……………………………………………………………… 
b. NIDN    : ……………………………………………………………… 
c. Jabatan Fungsional  : ……………………………………………………………… 
 
Lama Kegiatan Keseluruhan: ………… tahun 
Kegiatan Tahun ke-1  : 
a. Usulan Dana Unsoed :  Rp. ……………. 
b. Direkomendasikan :  Rp. ……………. 

 
No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai 

1 Keterkaitan antara bidang ilmu proposal kegiatan 
dengan topik yang dikembangkan Puslit untuk tiap 
Tema 

20   

2 Rekam jejak (track record) pengusul 25   

4 Keutuhan peta jalan (Road map) kegiatan 25   

5 Potensi tercapainya luaran:  
a. Buku Ber ISBN  
b. Publikasi internasional, HKI rekayasa sosial  
c. Pengkajian, pengembangan dan penerapan 

ipteks-sosbud  

30   

Jumlah 100   
Keterangan : Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat 
baik);  
Nilai = Bobot x Skor  

Komentar Penilai:  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
 

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Penilai,  
 
 
Tanda tangan  
( Nama Lengkap ) 



Lampiran 1.5.  Formulir Evaluasi Pembahasan Proposal Fasilitasi Kewajiban Profesor 
 

 

FORMULIR EVALUASI PEMBAHASAN PROPOSAL 
HIBAH FASILITASI KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR 

 
Judul Kegiatan   : ……………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………… 
Tema Unggulan Unsoed : ……………………………………………………………… 
Topik Unggulan  : ……………………………………………………………… 
 
Pengusul   : 
a. Nama Lengkap   : ……………………………………………………………… 
b. NIDN    : ……………………………………………………………… 
c. Jabatan Fungsional  : ……………………………………………………………… 
 
Lama Kegiatan Keseluruhan : ………… tahun 
KegiatanTahun ke : …  : 
a. Dana internal PT   :  Rp. ……………. 
b. Direkomendasikan :  Rp. ……………. 

 
No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai 

1 Kemampuan presentasi, penguasaan materi, dan 
kesesuaian bidang ilmu presenter dengan topik kegiatan 
yang diusulkan 

15   

2 Manfaatkegiatan bagi Unsoed 25   

3 Keutuhan alur pelaksanaan kegiatan yang direncanakan 15   

4 Potensi tercapainya luaran:  
d. Buku Ber ISBN  
e. Publikasi internasional, HKI rekayasa sosial  
f. Pengkajian, pengembangan dan penerapan ipteks-

sosbud  

30   

5 Kelayakan (rekam jejak penelitian, jadwal pelaksanaan, 
usulan pembiayaan)  

15   

Jumlah 100   
Keterangan : Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat 
baik);  
Nilai = Bobot x Skor  

Komentar Penilai:  
....................................................................................................................................................  

 
Purwokerto, tanggal-bulan-tahun  
Penilai,  
 
 
Tanda tangan  
( Nama Lengkap ) 



Lampiran 1.6.  Borang Monitoring dan Evaluasi Proposal Fasilitasi Kewajiban 
Profesor 

 
BORANG MONITORING DAN EVALUASI   

HIBAH FASILITASI KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR 

 
 

 
Judul Kegiatan  : ……………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………… 
Pengusul   : ……………………………………………………………… 
NIP    : ……………………………………………………………… 
NIDN    : ……………………………………………………………… 
Tahun Pelaksanaan Kegiatan : Tahun ke ........ dari rencana ....... tahun  
Biaya dari Unsoed  :  Rp. ……………. 

 

No Komponen Penilaian Keterangan 
Bobot 
(%) 

Skor Nilai 

1 Capaian kegiatan <25 % 25-50% 51-75% >75% 25   

2 
Publikasi 
Ilmiah 

 Draft Submitted Accepted Published 

30 

  

Internasion
al terindeks 

    

3 

Sebagai 
pemakalah 
dalam 
pertemuan 
ilmiah 

 Draft Terdaftar Sudah 
dilaksanakan 

10 

  

Internasion
al 

   

Nasional     

4 

HakKekayaan Intelektual 
(HKI), Produk/Model/ 
Prototype/Desain/ Karya 
seni/ Rekayasa Sosial 

Draft Terdaftar/ 
Produk 

Granted/ 
Penerapan 

25  

 

   

5 
Buku  Draft Editing Sudah terbit 

10  
 

   

 Jumlah 100   

 
 
Komentar Pemantau:  
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  

Purwokerto, tanggal-bulan-tahun  
Penilai,  

 
Tanda tangan  
 
( Nama Lengkap )  



Keterangan:  
Skor: 1, 2, 4, 5 (1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik)  
a. Capaian penelitian: Skor 5 = > 75 %, 4 = 51-75 %, 2 = 25-50 %, 1 = < 25 %.  
b. Publikasi ilmiah dalam jurnal internasional/nasional terakreditasi:   

Skor 5 = published/accepted, 4 = submitted/draft, 2 =belum/tidak ada.  
c. Pemakalah pada pertemuan ilmiah internasional/nasional:  

Skor 5 = sudah dilaksanakan/terdaftar, 4 = draft, 2 = belum/ ada.  
d. HKI: Skor 5 = granted/terdaftar, 4 = draft, 2 =belum/tidak ada.  
e. Produk/Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial:  

Skor 5 = penerapan/produk, 4 = draft, 2 =belum/tidak ada.  
f. Buku Ajar: Skor 5 = sudah terbit/proses editing, 4 = draft, 2 = belum/tidak ada  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


