
Lampiran  

 

Templete Presentasi (Power Point) Pelaksanaan Monev 

 

1. Presentasi dibuat dalam bentuk Powerpoint 

2. Waktu penyajian maksimal 10 menit 

3. Semua informasi ditulis secara singkat, padat dan jelas 

4. Jumlah slide maksimal 6 

a) Slide 1 berisi 

• Judul Kegiatan 

• Lokasi Kegiatan 

• Nama Pengusul dan Anggota  

• Tahun pelaksanaan dan Perguruan Tinggi dan Mitra 

b) Slide 2 berisi 

• Identitas, permasalahan Tim, dan dana disetujui (data disampaikan dalam bentuk 

penjelasan singkat) 

• Solusi terhadap permasalahan 

c) Slide 3 berisi 

• Kegiatan yang telah dilakukan (disertai dengan foto pendukung kegiatan termasuk 

capaian nilai positif yang diterima oleh tim secara terukur). 

d) Slide 4 berisi 

• Hasil dan luaran dalam bentuk publikasi (artikel, HAKI, Paten, Publikasi Media Masa, 

Buku, dll). 

• Faktor yang menghambat/kendala dalam pelaksanaan 

• Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan 

• Solusi dan tindak lanjutnya 

e) Slide 5 berisi 

• Foto-foto produk / kegiatan 

• Foto alat atau barang (diberi keterangan nama alat, fungsi, penjelasan alat hasil karya 

tim atau beli) 

f) Slide 6 berisi  

• Bukti unggah dokumen di BIMA dan SIMPEL ITS 

 

 

 

 

 

 



Kriteria Luaran Video Riset 

Untuk Skema Penelitian Terapan, PTUPT, Penelitian Pengembanga, Penelitian Kerjasama 

Kemitraan dan Penelitian Produk Vokasi Unggulan Perguruan Tinggi 

1. Pada awal tayangan video harus memuat informasi-informasi sebagai berikut: 

a. Judul dan skema kegiatan penelitian 

b. Nama ketua dan anggota disertai NIDN/NIDK 

c. Nama Perguruan Tinggi 

d. Tahun pelaksanaan 

 

2. Video durasi maksimal 5 menit dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. mencantumkan logo KEMDIKBUDRISTEK (sebagai pemberi dana) dan logo ITS 

b. Video menampilkan kondisi sebelum adanya pelaksanaan program penelitian  

c. Video menampilkan aktivitas kegiatan pelaksanaan penelitian (survey, pengumpulan data, 

analisa data, pengujian lapangan, deseminasi dll) 

d. Video menampilkan testimony dari mitra peneliti 

e. Video yang dibuat harus dapat menggambarkan kegiatan secara keseluruhan hingga saat 

ini 

f. Video yang dibuat merupakan video pendek bukan kumpulan foto atau powerpoint 

g. Resolusi video minimal 720p dengan tipe video landscape. 

 

3. Video di kirimkan https://intip.in/VideoRisetITS untuk diunggah ke  youtube DRPM ITS  

4. Link Youtube disampaikan dalam laporan akhir kegiatan. 

 

https://intip.in/VideoRisetITS

