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KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT atas segala ni’mat yang diberikan, sholawat dan salam bagi Nabi
Muhammad SAW dan segenap penerus perjuangannya sampai akhir zaman. Kegiatan penelitian
dan pengabdian masyarakat merupakan pilar yang tidak terpisahkan dari catur dharma Universitas
Muhammadiyah Sukabumi yaitu pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat,dan Al-islam
kemuhammadiyahan. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian perlu dilakukan monitoring dan
evaluasi dari penelitian yang berjalan, agar output penelitian yang dijanjikan oleh setiap dosen
tercapai serta kualitas penelitian meningkat baik. Besar harapan kami agar pelaksanaan hibah
penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata,tiada gading yang tak retak, kami menerima
masukan sebesar-besarnya dari civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sukabumi untuk
perbaikan di masa yang akan datang.

Sukabumi, September 2017
Ketua LPPM UMMI

Dr. Reni Mulyani, M.Si

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN KEMENRISTEK DIKTI 2014

a. Analisis Pelaksanaan Penelitian Dosen Hibah KEMENRISTEK DIKTI tahun 2014
Dosen yang mendapatkan hibah ristek dikti berjumlah 23 dosen. Dengan rincian hibah disertasi
doktor berjumlah 3 orang dosen, hibah dosen pemula berjumlah 20 orang dosen. Capaian
penelitian yang dijanjikan oleh dosen yang tertuang didalam proposal penelitian banyak yang
sudah tercapai lebih besar dari 75%, Peneliti an. Arif Sufendi Rencana publikasi akan dilakukan
di jurnal Bionatura UNPAD, Peneliti an. Reni Mulyani pada bulan September 2014 akan
menempuh ujian akhir dan telah memiliki 3 buah publikasi yaitu 2 publikasi di jurnal internasional
dan 1 jurna internasional, sudah melakukan seminar internasional di Filipina dan selesai S3 pada
bulan September. Peneliti an. Darmo H. Suwiryo, penelitian belum diseminarkan, draft disertasi
sudah 80%. Peneliti an. Reny Sukmawani sedang menempuh S3 pada tahun ke 4, seminar nasional
akan dilaksanakan pada bulan agustus 2014 dikota Bogor. Peneliti an. R. Deni Danial, publikasi
masih dalam tahap rencana di Asean J. Bisnis Manajemen, ada dana penelitian yang dibelikan
kamera dan printer. Peneliti an. Pelita Octorina disarankan untuk membuat tayangan penelitian
yang lebih menarik dan pada tahun ke 3 hasil penelitian bisa dijadikan pengabdian masyarakat
sehingga disarankan untuk tahun selanjutnya mengikuti hibah pengabdian masyarakat. Peneliti an.
Devi Indah Anwar sudah memiliki hasil dalam bentuk seminar di Bandung pada Bulan November
2014 tetapi ketika interview dan pemaparan bahwa bahan penelitian belum datang. Peneliti an.
David Setiadi telah melakukan penelitian dengan capaian 70% dan memiliki peluang hak cipta.
Peneliti an. Billyardi, capaian penelitian mencapai 60%, belum ada publikasi ketika monev
dilaksanakan. Peneliti an. Asep Muhammad Ramdan penelitian yang dilaksanakan adalah
penelitian tahun ke-2 tetapi pada penelitan tahun ke 1 masih berupa draft publikasi dan capaian
penelitian 70%. Peneliti an. Egi Nusivera capaian penelitian adalah 70% dan belum ada draft
publikasi. Peneliti an. Ema Hilma Meilani dan Endang Tri Astutiningsih, Seminar Nasional baru
akan dilaksanakan pada tanggal 28-29 Agustus di IPB CC Bogor, dan publikasi di jurnal
PERHEPI. Peneliti an. Erik Candra P telah mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal
internasional dari Australia. Peneliti an. Euis Kania tidak dapat hadir dalam monitoring dan
evaluasi dikarenakan sedang mendaftar S3 di ITB, tetapi dari hasil evalusi penelitiannya memiliki
peluang 70% mendapatkan paten sederhana. Peneliti an. Lela Mukmilah penelitian telah 100% dan

publikasi telah diterima di seminar internasional pada tanggal 2-4 September di Bali. Peneliti an.
Fajar salim, capaian penelitian mencapai 70% tetapi belum ada Publikasi. Peneliti an. Robin bahari
sudah menerima hibah dosen pemula sebanyak dua kali disarankan pada tahun berikutnya
berpindah ke skim yang lainnya. Peneliti an. Setiono capaian penelitian 70%, memiliki luaran draft
ajar, dan memiliki e-modul. Peneliti Sistiana, Suhendar dan Tanti capaian penelitian mencapai
70%.
b. Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Dosen yang belum memiliki output luaran penelitian sesuai dengan yang dijanjikan dalam
proposal didorong segera melakukan publikasi. LPPM membantu dalam penyebaran informasi
publikasi.
c. Kesimpulan
Capaian penelitian dosen rata-rata adalah 70% dan masih terdapat yang belum publikasi

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN KEMENRISTEK DIKTI 2015
a. Analisis Pelaksanaan Penelitian Dosen Hibah KEMENRISTEK DIKTI tahun 2015
Jumlah dosen UMMI yang mendapatkan hibah penelitian kemenristek dikti berjumlah 2
orang dosen, yaitu penelitian produk terapan an. Pelita Octorina dan penelitian Disertasi
Doktor an. R. Deni Muhammad Danial. Kegiatan penelitian kedua peneliti telah mencapai
≥ 75% dan sudah memiliki draft publikasi di jurnal internasional.

b. Rekomendasi dan Tindak Lanjut
LPPM perlu intensif untuk melihat dan mensosialisasikan hibah kemenristek dikti 2015.
Adanya kegiatan pembinaan dosen dan sosialisasi hibah penelitian yang terprogram.

c. Kesimpulan
Dosen yang mengikuti hibah kemenristek Dikti masih sangat kecil, karena kurangnya
sosialisasi dan informasi dari LPPM.

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN KEMENRISTEK DIKTI 2016
a. Analisis Pelaksanaan Penelitian Dosen Hibah KEMENRISTEK DIKTI tahun 2016
Jumlah dosen UMMI yang mendapatkan hibah penelitian kemenristek dikti berjumlah 17
orang dosen, dengan jumlah penelitian terapan berjumlah 6 orang dosen, dan penelitian
dosen pemula berjumlah 11 dosen. Peneliti an. Suhendar telah memiliki artikel
diseminarkan di 2nd Symbion di Universitas Akhmad Dahlan, tanggal 27 Agustus 2016.
Output model belum ada. Peneliti an. Tuah Nur telah memiliki publikasi yang berupa
artikel di jurnal administrasi dan humaniora UMMI berjudul: analisis implementasi
kebijakan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Sukabumi. Model belum ada dan bahan azar belum ada. Peneliti an. Asep Budiman K,
catatan harian harus diperbaiki sesuai tahapan kegiatan, telah memiliki publikasi di jurnal
UMN dan telah ikut seminar di UMM pada tanggal 2-3 september, penelitian yang
dilakukan berpotensi HAKI. Peneliti an. Euis Kania, harus memperbaiki hasil
penelitiannya, penelitian berpotensi untuk HAKI tentang penggunaan zeolite dan batu
apung dalam pembuatan beton. Peneliti an. Sistiana Windyariani M.Pd, catatan harian
belum terisi, memiliki output penelitian model pembelajaran, bahan ajar, sudah
diseminarkan di UNS pada tanggal 6 Agustus 2016, dan artikel submit di jurnal
terakreditasi jurnal FMIPA UPI. Peneliti an. Reny Sukmawani telah memiliki draft artikel
yang akan disubmit di jurnal administrasi dan humaniora, dan akan mengikuti seminar
nasional pada tanggal 6 Agustus 2016 di UGM Yogyakarta, luaran lainnya adalah
teknologi tepat guna, dan draft SOP pedoman usaha tani terubuk. Peneliti an. Hartono telah
memiliki draft artikel yang di submit di journal of spatial hydrology atau jurnal
terakreditasi, harapannya dapat ditingkatkan menjadi HAKI sederhana, Draft HAKI
tentang: Peta Potensi debit anak sungai Cimandiri untuk PLTNH. Peneliti an. Pelita
Octorina, telah memiliki teknologi tepat guna yang praktis, telah memiliki publikasi
diseminar konservasi komisi pengkajian stok ikan di UNPAD, dan memiliki draft artikel
yang akan disubmit keseminar nasional dan telah diterima di SEMNAS MBI tanggal 17
September 2016, draft HAKI sudah ada dengan judul: alat alternatif contoh air danau.
Peneliti an. R. Deni Muhammad Danial telah submit di jurnal terakreditasi di Sosio
humanika UPI, sudah accepted seminar internasional di Internationl Multidiciplinary
Conference 2016 tanggal 15-16 Nopember 2016, memiliki bahan ajar. Peneliti an. Amalia

Nur Milla, harus memperbaiki catatan harian. Telah memiliki draft publikasi yang rencana
submit di jurnal internasional American Journal of Sociology, Terdaftar sebagai pemakalah
di seminar internasional GOBME 2016 pada tanggal 8 Agustus 2016 di Bandung. Terdapat
keterbaruan penelitian yang signifikan yaitu bennefit impact sejauh mana bisa mengurangi
kemiskinan. Peneliti an. Ujang dindin, capaian penelitian baru mencapai 30-40% perlu
ditingkatkan waktu kegiatan penelitiannya, dan belum ada draft maupun rencana publikasi.
Peneliti an. Lela Mukmilah Y, artikel sudah terbit pada jurnal Valensi jurnal penelitian dan
pengembangan ilmu kimia 2(1), Mei 2016, 30-40. Produk baru sampai pengembangan
material, telah memiliki draft seminar yang berjudul: The effect of activation of active
carbon from corn cobs and coconut shells on the value of conductivity. Penelitian. Kokom
Komariah telah memiliki draft artikel publikasi yang akan di submit di jurnal administrasi
dan humaniora. Peneliti an. Setiono, pelaksanaan penelitian mencapai baru sampai
pengujian efektifitas yang pertama, memiliki draft modul organ daun, telah memiliki
artikel yang telah diseminarkan di 2 nd symbion yang dipresentasikan pada tanggal 27
Agustus 2016. Peneliti An. Nor Norisanti, catatan harian tidak sesuai sehingga catatan
harian harus diperbaiki, memiliki draft ilmiah tetapi belum memiliki rencana dimana draft
tersebut akan dipublikasikan. Peneliti an. Mohammad Ridwan, telah mengikuti seminar
nasional teknologi dan rekayasa pada tanggal 2-3 September, Penelitian berpotensi HAKI,
memiliki bahan ajar untuk mata kuliah basis data. Format laporan tidak sesuai dengan
panduan ristek dikti jadi harus diperbaiki. Peneliti an. Prahasti Suyaman, telah memiliki
artikel ilmiah berupa draft yang akan di publish di jurnal Aftaruna UMY. Perlu adanya
penambahan output produk yang dihasilkan dari penelitian ini.

b. Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Capaian penelitian sudah mencapai lebih besar dari 70% dan sudah banyak yang memiliki
publikasi. Dosen yang sudah mendapatkan skim dosen pemula diharapkan mencoba untuk
skim yang lainnya di tahun berikutnya. Adanya pelatihan penulisan publikasi baik drafting
paten maupun penulisan jurnal internasional.

c. Kesimpulan
Output penelitian dosen tercapai dengan baik.

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN HIBAH INTERNAL 2014-2015

a. Analisis Pelaksanaan Penelitian Dosen Hibah Internal
Antusias dosen untuk mengajukan hibah dosen internal sangat tinggi, terutama untuk dosen
baru yang belum memiliki NIDN dan jabatan fungsional. Anggaran hibah dosen internal
masih terbatas sehigga output penelitian tidak maksimal, dosen terbatas output penelitian
pada seminar nasional atau publikasi di jurnal lokal.

b. Rekomendasi dan tindak lanjut.
Penambahan anggaran hibah penelitian internal UMMI.

c. Kesimpulan
Untuk meningkatkan output penelitian adanya penambahan anggaran untuk hibah internal.

