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: Pendanaan Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat

Dana Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakai20tg
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Berdasarkan surat Kontrak Penelitian dan ferjgjian Penugasan Pelaksanaan program pengabdian

lepada Masyarakat antara Direktur nisetdan Pengabdian"Masyarakat Direktoraipenguatan Riset
!3n Pelggmbangan Kementerian Riset, Tgknologr-, dan Pendidikan Tinggi aensan Ketua LppMunsoed, bersama ini kami sampaikan daftar peierima hibah penelitiarii* dnguboian kepada
masyarakat yang dinyatakan didanai pada tahun 2019. Kami informasikan feUifr ilqiirt bahwa:

1' Seorang peneliti hanya diperbolehkan 
-tgrlibat 

pada 2 (dua) skim penelitian sebagai ketua di
gatu kegiatan penelitian dan anggota {i satu penelitian lainnya ata, ;td;ianggota di dua
!e-ei1an penelitian dari skim berbeda- bt,pendanaan o-rpa uNsoip maupun DanaDirektorat Riset dan Pe.ngabdian Masyarakat fodppq Khusus peneliti dengan h-indeks scopus> 2 diperbolehkan^terlibat pada 4 (eTpat) kali pada kegiata; p*n"litian"yuitu z ldua; kalisebagai ketua dan.2 (dua) kali sebagai anggota dlngan ri"*u berbeda" kecuali untuk skemaPenelitian tnstitusi pascasarjana yang tiouL dihitung ribugui kuota.

2' Seorang pengabdi hanya diperbolehkan terlibat pada 2 (dua) skim pengabdian kepadamasyarakat sebagai ketua di satu kegiatan pengabdian dan anggota di satu pengabdian lainnya
39y-fFeui anggota di dua kegiatan pengabdian dari skimJ"rb"d;G[ pJno** DIpAUNSOED maupun DRPM.

3' Pendanaan penelitian dan peagaMian kepada masyarakat hanya bagi dosen yang berstatus aktifmengajar dan ijin belajar baik untuk .k?*:.1nuup* anggota, klcuari aligroL pada skemaPenelitian Institusi pascasarjana yang tidak dihitung .ru"!ii kuota.
4' Proposal yang dinyatakan didanai danjumlah pendanaan tidak sesuai dengan pengajuan padaproposal, wajib merevisi proposal sesuai jumiah dana yang disetujui ,"rIa m!*uuat rincianrencana penggunaan dana.

5' Proposal revisi dan rin"jq- rencana pe|gBunaan dana wajib diserahkan saat penandatanganan
surat kontrak penelitian baik berupa softcopy dan hardcopy sebanyak z louaj elsemprar.

6' Penandatanganan surat kontrak penelitian dilakukan oleh ketua tim penelitian dan yang akandiselenggarakan dengan ketentuan :

Hari, tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
\Maktu
Tempat
Catatan

: 13.30 WIB- selesai
r llall IPPM, Gedung LppM Unsoed
; Ketua Tim yang menandatangani kontrak wajib membawa :1) Revisi Proposal
2) Rincian Penggunaan Dana
3) Materai Rp. 6.0fi),- sebanyak 2 buah



I

7. Penandatanganan surat perjaqiian Penugasan PengaMian kepada Masyarakat akan diumumkan
selaqiutnya.

Mohon bantuan BapaMbu Dekan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada para dosen
terkait. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

hrrwokertq 12 Maret 2019

lin, SP., M.Si
$95l22a0t q.
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