
Panduan Singkat 
Proses Plotting Pemonev untuk Monitoring dan Evaluasi Internal Penelitian 

 

Monitoring dan evaluasi internal penelitian dilakukan oleh Perguruan Tinggi (PT) dengan 

menugaskan Pemonev. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan cara menugaskan reviewer (penilai) 

sebagai pemonev. Proses penugasan dilakukan oleh Lembaga (LP/LPPM) yaitu dengan plotting 

reviewer (penilai) melalui menu operator PT. Untuk melakukan plotting diikuti seperti langkah 

berikut. 

1. Memasuki Simlitabmas sebagai Operator PT 

 

1.1 Pilih login sebagai operator perguruan tinggi. 

 

 

 

1.2 Masukkan nama user dan password serta pilih “Penelitian” untuk jenis hibahnya, serta isi hasil 

penjumlahannya kemudian klik tombol “Login”. 

 

 

2. Penugasan Penilai dalam melakukan monev 

 

2.1 Buka form Penugasan Penilai melalui menu “Penilai” → “Plotting Penilai” →”Penugasan Penilai”. 

Menu untuk membuka form “Penugasan Penilai” 

Login sebagai operator 

Perguruan tinggi 

Login dengan 

mengisikan ”Nama 

User, Password, Jenis 

Hibah Penelitian serta 

isi capcha penjumlahan 

Menu Penugasan 

Penilai 



 

 
Tampilan form “Penugasan Penilai” 

 

2.2 Tentukan konfigurasi tahun usulan dan pelaksanaan (pendanaan)  kegiatan, skema penelitian, 

dan tahapan kegiatannya. 

 Konfigurasi tahun usulan kegiatan dan tahun 
pelaksanaan 

  

 Konfigurasi skema penelitian 
  

 Konfigurasi tahapan Kegiatan 
 

 

Contoh tampilan form Penugasan Penilai dengan konfigurasi tahun usulan 2013, tahun kegiatan 

2013, skema Hibah Bersaing, dan tahapan kegiatan Monev Internal 

 

2.3 Tambahkan penilai yang ditugasi untuk melaksanakan kegiatan Monev Internal. Penilai 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. Klik Internal untuk menambahkan Penilai Internal 

atau klik Eksternal untuk menambahkan Penilai Eksternal. 

 

Link button Penugasan Penilai 

2.4 Isikan item NIDN sesuai dengan NIDN Penilai Eksternal yang dimaksud. Klik tombol “CEK” untuk 

menampilkan data penilai sesuai dengan NIDN yang dimaksud.  



 
Contoh tampilan isian NIDN dalam penugasan Penilai External 

2.5 Klik tombol “Simpan Pilihan Reviewer” untuk menyimpan Penilai Eksternal yang ditugaskan. 

 
Contoh tampilan pemilihan Penilai Eksternal 

 

 
Contoh tampilan hasil penambahan penugasan penilai 

 

3. Melakukan Plotting Penilai yang ditugaskan sebagai Pemonev 

 

3.1 Buka form Plotting Penilai melalui menu “Penilai” → “Plotting Penilai” →”Plotting Penilai” 

 
Menu Plotting Penilai 

Tampilan form Plotting Penilai 



3.2 Tentukan konfigurasi tahun usulan dan pelaksanaan (pendanaan)  kegiatan, skema penelitian, 

dan tahapan kegiatannya. 

Belum ada penilai

Contoh tampilan salah satu plotting penilai dalam salah satu skema kegiatan hibah 

  

3.3 Klik icon plus  untuk melakukan plotting penilai terhadap sebuah judul kegiatan hibah 

 

3.4 Pilih penilai yang ditugaskan untuk melakukan monev untuk judul kegiatan hibah yang 

dimakasud dengan cara klik icon plus penilai yang dimaksud. Klik tombol “Tutup” untuk menutup 

“Pilihan Reviewer” 

 
Contoh tampilan pemilihan penilai 

 

 

Contoh tampilan hasil plotting penilai 


