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: Perubahan tata cara permohonan penggantian
tim peneliti dan pembatalan penelitian Skema PDP

Jakarta, 12 Agustus 2019

Yth. Kepala LPPM / Unit Penelitian dan Abdimas Perguruan Tinggi
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III Jakarta
Di Jakarta
Sehubungan dengan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan penelitian, khususnya skema
Penelitian Dosen Pemula (PDP), dari Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM)
kepada LLDIKTI, dengan ini kami sampaikan beberapa hal, sebagai berikut:
1.

Dalam hal adanya perubahan ketua atau anggota tim peneliti dan pembatalan penelitian,
perguruan tinggi dapat bersurat ke LLDIKTI Wilayah III dan tembusan ke DPRM, dengan
menyertakan detail lengkap perubahan yang dimaksud (nama, posisi dalam penelitian, NIDN
peneliti, judul), serta alasan dilakukannya perubahan atau pembatalan tersebut, untuk
selanjutnya akan dibalas oleh LLDIKTI Wilayah III;

2.

Setelah usulan persetujuan perubahan tim peneliti atau pembatalan penelitian disetujui,
LLDIKTI Wilayah III akan merubah atau menghilangkan data tersebut pada laman
Simlitabmas;

3.

Dalam hal pembatalan penelitian, perguruan tinggi yang sudah mendapat balasan persetujuan
pembatalan, akan dihubungi untuk kemudian dibuatkan e-billing untuk pengembalian dana
hibahnya ke rekening kas negara;

4.

Untuk kemudahan berkoodinasi, perguruan tinggi yang belum tergabung dalam Whatsapp
Group (WAG) Penelitian dan P2M LLDIKTI Wilayah III, diminta untuk dapat menunjuk 1
(satu) orang narahubung (pengelola LPPM yang aktif) untuk didaftarkan pada grup tersebut,
permohonan untuk bergabung dapat langsung menghubungi Sdr. Iksan (WA: 0812-9029-4682).

Kami harap perguruan tinggi dapat berpartisipasi aktif dalam membina dan mengarahkan para
peneliti pemula untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian serta
mendorong publikasi hasil penelitiannya, baik dalam jurnal ilmiah nasional maupun internasional.
Mengenai syarat, tata cara dan teknis pengusulan Penelitian Skema PDP, dapat berpedoman pada
Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Revisi 2019.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Kepala,
TTd
Illah Sailah
NIP. 195805211982112001
Tembusan:
1. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi.

