
XI. KESIMPULAN 

a. Keberhasilan yang dicapai selama 5 tahun terakhir: 

 LPPM Undip sudah dipercaya untuk mengadakan seleksi mandiri (dana desentralisasi) 

 Berhasil memotivasi dosen-dosen di lingkungan Undip untuk mengajukan proposal penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

 Berhasil membuat publikasi ilmiah Internasional, Nasional terakreditasi dan Nasional sebanyak  993 artikel 

 Berhasil membuat TTG sebanyak 480 

 Berhasil menerbitkan buku nasional maupun internasional sebanyak 639 buah buku 

 Berhasil mempuat prototype model pembelajaran kepada masyarakat sebanyak 12 model 

 Berhasil menyelenggarakan pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional serta propinsi sebanyak 227 kali 

 Berhasil mengajukan hak paten sebanyak 13  dan dalam proses sebanyak 8  judul 

 Pengabdian kepada masyarakat terutama KKN PPM sudah mampu melibatkan mahasiswa luar negeri sebanyak 10 

orang mahasiswa asing 

 Terbentuknya Laboratorium pengembangan obat alam hasil kerjasama UNDIP, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa 

Tengah dan Pengusaha Jamu 

 

 

b. Hambatan yang dihadapi selama 5 tahun terakhir dan upaya penyelesaiannya; 

 Sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani, kemudian diajukan syarat-syarat pencairan dana di KPPN yang 

ternyata mengalami keterlambatan di KPPN yang disebabkan prosedur belum baku sehingga memakan waktu 

pencairan dana ± 1 bulan (cukup lama) 

 Penarikan dana dari rekening penampungan Rektor kepada Ketua Lembaga sering mengalami keterlambatan yang 

disebabkan belum adanya pedoman baku  

 Untuk pencairan dana di KPPN dilakukan secara menyeluruh (tidak terpisahkan), sementara revisi anggaran penelitian 

tidak tepat waktu sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan menjadi tidak tepat waktu 

 Dana yang disetujui oleh DP2M Dikti kadang-kadang turunnya terlambat, sehingga pengajuan proyek menjadi semakin 

mundur 

 Sosialisasi mengenai informasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kadang-kadang tidak 

mendapat respon yang cukup dari dosen-dosen, terlihat dari jumlah proposal yang masuk rendah 

 Pengajuan proposal penelitian maupun pengabdian dari masing-masing Fakultas tidak merata, ada Fakultas yang 

banyak mengajukan proposal tetapi ada yang kosong sama sekali. 

 Kendala utama yang dialami dalam pencairan dana anggaran penelitian adalah (1) Penetapan/Keputusan tentang 

penelitian yang disetujui untuk didanai kadang mendekati akhir tahun anggaran sehingga membutuhkan percepatan 

kerja dalam menindaklanjuti penetapan/keputusan tersebut. (2) Keterlambatan peneliti dalam menyelesaikan 

kewajiban dan pertanggungjawaban keuangan sebagai persyaratan pencairan anggaran penelitian. 



 

c. Usulan/saran/rekomendasi 

 DIKTI memfasilitasi kerjasama penelitian kolaboratif antar perguruan tinggi, lembaga riset, industri, institusi luar negeri, 

BUMN dan Pemda melalui kerjasama antar instansi 

 Pengumuman pemenang proposal penelitian/pengabdian masyarakat yang lolos seleksi untuk didanai oleh DIPA 

DP2M DIKTI agar dilaksanakan pada bulan Januari 

 Pencairan dana dari DP2M DIKTI agar tepat waktu (Januari-Pebruari), sehingga perencanaan penelitian dan 

pengabdian di lapangan dapat berjalan sesuai dengan jadwal 

 Monitoring dan evaluasi dari DP2M DIKTI terhadap kegiatan pengabdian dilaksanakan pada akhir kegiatan  

 Jadwal pencairan dana pengabdian dari DIKTI jangan sering berubah-ubah 
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