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I.

Profil KeRis (Draft)

Nama KeRis
Nama Kelompok Riset disusun sesuai dengan tema penelitian yang akan diusulkan, serta
memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai target akhir dari penelitian

II.

Definsi
Kelompok Riset yang akan dibentuk merupakan kelompok peneliti yang melaksanakan
kegiatan penelitian pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang
berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh serta menghasilkan produk dan/atau
luaran penelitian yang memiliki nilai kebaharuan dan kemanfaatan baik di bidang
pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat.

III.

Visi dan misi
Visi dan Misi Kelompok Riset disusun untuk mewujudkan visi dan misi Universitas
Jember yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Universitas Jember 2016-2020

IV.

Mandat/tujuan
Mandat/tujuan penelitian diuraikan berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, tujuan
khusus, dan urgensi penelitian. Uraikan juga jenis luaran yang ditargetkan, tingkat
kebaharuan, serta kontribusinya dalam mendukung pengembangan IPTEK.

V.

Dokumen-dokumen pendukung
- Curiculum Vitae (CV) personel Kelompok Riset
CV harus mencantumkan bidang keahlian dan pengalaman penelitian dari masingmasing personel
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
Daftar sarana dan prasarana disusun sejelas-jelasnya (jumlah unit, kondisi, posisi
peralatan) dengan menyertakan bukti fisik keberadaan peralatan berupa foto terbaru
dari masing-masing sarana dan prasarana.

Borang Evaluasi Dokumen Usulan KeRis
Nama KeRis
:
Level KeRis
: Lab./Prodi./Bagian/Jurusan *)
Koordinator KeRis
a. Nama Lengkap
:
b. NIP
:
c. NIDN
:
d. Jabatan Fungsional :
Jumlah Anggota KeRis : ........... orang

No
1.

2.

3.

Kriteria Penilaian
Kelayakan Sumber Daya (dipisah):
a. Peneliti
b. Sarana & Prasarana
c. Rencana Penelitian/Road Map
Ruang Lingkup:
a. Kontribusi pada iptek-sosbud
b. Kontribusi dalam bidang pembelajaran
Luaran Penelitian:
a. Output penelitian (Publikasi, HKI,
rekomendasi kebijakan, karya seni &
purwarupa dll)
b. Outcome dan impact penelitian
Jumlah

Bobot (%)

Skor

Nilai

30
10
20

10
10

10
10
100

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai =
bobot × skor
*) coret yang tidak perlu

Jember, ..................... 2018
Penilai,

Nama
NIP.

