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Deskripsi program komputer dan data 
Setelah digunakan sejak tahun tahun 2001, program komputer untuk 
mengelola data penelitian yang semula meliput fungsi perekaman lembar 
pengesahan proposal, penilaian proposal, pencarian data, hingga publikasi 
proposal yang mendapat hibah dikembangkan menjadi 3 sub-sistem.  

• Sub-sistem pertama adalah program untuk merekam dan mencetak 
lembar pengesahan proposal penelitian yang dioperasikan oleh 
pengusul.  Program untuk pengusul ini sekaligus berfungsi sebagai 
pemasok data untuk LP dan DP2M. 

• Sub-sistem kedua adalah program untuk LP yang berfungsi sebagai 
penerima data elektronik dari pengusul dan untuk dukungan sistem 
informasi LP.  Agar dapat bermanfaat untuk LP, program ini 
disertai data yang telah dihimpun DP2M. Data yang disertakan 
bersama dengan program, adalah: 

a. Data penelitian dari semua perguruan tinggi yang 
mendapat hibah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 
2005 

b. Data usulan penelitian dari tahun 2000 hingga tahun 2005 
c. Direktori Doktor tahun 2000, yang  dalam waktu dekat 

akan diremajakan menjadi Direktori Doktor tahun 2005 
d. Data perguruan tinggi (2200+) 

• Sub-sistem ketiga adalah program untuk DP2M yang berfungsi 
sebagai penerima data dari LP, penilaian proposal, dan dukungan 
sistem informasi DP2M.  
Selain untuk DP2M, sub-sistem ini akan digunakan pula oleh LP 
yang mendapat delegasi dari DP2M untuk melaksanakan 
evaluasi/review proposal penelitian. 
  

Dengan konfigurasitiga  sub-sistem ini diharapkan LP dan DP2M akan 
memiliki database dan sistem informasi yang mumpuni. 
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Program komputer untuk pengusul 
Program atau aplikasi komputer untuk para peneliti atau dosen yang akan 
mengajukan proposal penelitian kepada DP2M dapat diperoleh dari LP atau 
dengan mengunduh (download) dari http://dikti.org/p3m  Program untuk 
merekam dan mencetak data lembar pengesahan ini dapat dijalankan 
langsung dari disket atau USB flash disk tanpa proses instalasi ke hard disk 

 

Gambar . Struktur Program/Aplikasi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program untuk pengusul adalah program kecil yang cukup menggunakan 
disket saja dikarenakan ukuran filenya yang hanya sebesar 300 Kb. 
Program dapat dioperasikan pada komputer Pentium I atau lebih baik 
dengan sistem operasi Windows 9x/2000/XP 

Program p_p2m.exe dirancang agar pengusul penelitian tidak akan 
menemukan kesulitan dalam menggunakannya. Program p_p2m dilengkapi 
dengan dialog lengkap yang memandu pemakai. 
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Batang Tubuh Aplikasi untuk pengusul 
 

Aplikasi p_p2m.exe terdiri dari tiga bagian, yaitu : 

Biodata 
Form ini harus diisi dengan keterangan atau informasi yang berhubungan 
dengan ketua peneliti. Contoh: Nama, alamat, dan lainnya. 

Form Pengesahan 
Form ini terdiri dari beberapa program penelitian, yaitu: 

a. Dosen Muda 

b. Kajian Wanita 

c. Hibah Bersaing 

d. Penelitian Fundamental 

e. Hibah Pasca Sarjana 

f. Hibah Pekerti 

g. RAPID 

Cetak Form Pengesahan 
Form ini terdiri dari beberapa program penelitian,  yaitu: 

a. Dosen Muda 

b. Kajian Wanita 

c. Hibah Bersaing 

d. Penelitian Fundamental 

e. Hibah Pasca Sarjana 

f. Hibah Pekerti 

g. RAPID 
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Pengisian Data 
Setelah pengguna membuka aplikasi p_p2m.exe, maka langkah pertama 
yang dilakukan adalah mengisi biodata ketua peneliti, kemudian mengisi 
form pengesahan, dan terakhir mencetak lembar pengesahan. 

 

1. PENGISIAN BIODATA 
 

Form Biodata Ketua Peneliti harus diisikan terlebih dahulu sebelum 
pengguna atau operator mengisi form Pengesahan.  Untuk mengisi data 
pada form biodata pengguna atau operator dapat mengklik menu “Ketua 
Peneliti” seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. 

Gambar.....Pengisian Biodata 
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Setelah itu akan keluar form dengan field-field yang harus diisi seperti pada 
gambar di bawah ini. 

 

Gambar....Form Biodata Ketua Peneliti 

 

 

Setelah field-field pada form tertera seperti pada gambar di atas terisi maka 
pengusul dapat menyimpan data dengan menekan tombol “Simpan” seperti 
pada gambar di atas. 
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Setelah Biodata Ketua Peneliti disimpan, kemudian dilanjutkan dengan 
mengisi data pada form pengesahan. 

 

2. PENGISIAN FORM PENGESAHAN 
Form pengesahan terdiri dari beberapa form yang mewakili program-
program dalam penelitian yang dapat dipilih oleh pengusul untuk diisikan 
datanya. Form program-program penelitian ini hanya dapat diisikan 
apabila form Biodata Ketua Peneliti telah berhasil disimpan.  Program-
program penelitian yang tersedia yaitu : 

1. Dosen Muda 

2. Kajian Wanita 

3. Hibah Bersaing 

4. Penelitian Fundamental 

5. Hibah Pasca Sarjana 

6. Hibah Pekerti 

7. RAPID 
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Form Penelitian Dosen Muda  
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Form Penelitian Kajian Wanita
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Form Penelitian  Hibah Bersaing 
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Form Penelitian Fundamental 
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Form Penelitian Hibah Pasca Sarjana 
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Form Penelitian Hibah Pekerti 
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HASIL CETAK HALAMAN PENGESAHAN 
  

Halaman Pengesahan 
Usul Penelitian yang 
dicetak oleh program 
dari DP2M, dibubuhi 

logo Depdiknas. 

Pengusul tidak dapat 
mencetak lembar 

pengesahan sebelum 
mengisi data yang 
diperlukan dengan 

lengkap

Pengusul tidak akan 
mungkin membuat 

lembar pengesahan 
yang identik dengan 
tampilan di sebelah 

kanan tanpa 
menggunakan program 

dari DP2M

 




