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Menindaklanjuti aturan dari KEMENRISTEKDIKTtr perihal Laporan Kinerja penelitian
Ferguruan Tinggi, kami mohon kepada Bapak/lbu Ketua program Studi
menginformasikan kepada seluruh dosen di lingkungan program Studi yang Bapak/lbu
pimpin untuk mengumpulkan data-data sebagai berikut :

1. Pemakalah Serninar (internasional, nasional atau regional) yang telah
dilaksanakan tahun 2019, bukti dapat serahkan di Sekretariat LppM (sertifikat
dan file artikell.

2 Artikel yang telah ditulis pada lurnal (lnternasional, Terakreditasi maupun IssNJ
yang sudah diterbitkan tahun 2019, bukti dapat serahkan di Selaetariat LppM
(link jurnal / file jurnal).

3. Buku Aiar ber ISBN (diluar Hibah LppMpp), Bukti berupa Scan Sampul buku dan
halaman editor.

4. Luaran penelitian lainnya [HKI, Karya Seni, Model/ prototipe, produk), bukti
dapat serahkan di Sekretariat LppM (File/ link).

5. Penelitian yang dihasilkan dari penelitian dana mandrri fMenggunakan form
yang sudah disediakan).

6. Pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan dana mandiri (Menggunakan
form yang sudah disediakan).

7. Pembicara Utama [KEYNOTE/ INVITE SPEECH] (Menggunakan forrn yang sudah
disediakanJ.

8. Kegiatan llmiah yang diselenggarakan oleh Fakultas/ prodi fMenggunakan form
yang sudah disediakan) (Khusus prodi yang mengisiJ.
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; Permohonan Pengisian Data Kinerja

Penelitian & Pengabdian Tahun 2019 dan 2020



Pengisian data form lampirarl mohon diserahkan ke sekretariat LppM paling lambat
tanggal 7 september 2020 dalam bentuk soft copy atau dapat dikirm melalui email di
tp2m.isipadangpanjang@gniail.com. Apabila pada tanggal yang sudah ditentukan data
belum masuk ke LPPM, maka dosen. yang bersangkutan datanya $dak masuk di
simlitabmas.

Demikian permohonan ini kami sampaikarl atas perhatian dan kerjasama yang baik
kami ucapkan terima kasih.
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