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KATA PENGANTAR 

 

 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut adanya proses pengelolaan 

data dengan lebih baik. Begitu pula di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas Merdeka (UNMER) Malang. Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat yang dilakukan oleh dosen UNMER Malang, dimana merupakan salah satu 

Tridarma Perguruan Tinggi, telah dilaksanakan bertahun-tahun dengan proses manual, dan 

mulai menggunakan sistem informasi (e-litabmas) sejak tahun 2015. Saat ini, semakin 

banyaknya dosen terlibat dalam penelitian dan abdimas baik yang diselenggarakan/didanai 

oleh UNMER Malang, bekerjasama dengan intansi lainnya, maupun swadana, perlu dikelola 

menggunakan sistem informasi (e-litabmas), sehingga memudahkan dalam pencarian data 

kinerja litabmas dosen setiap tahunnya.   

Panduan ini dibuat bagi dosen yang mengusulkan penelitian maupun abdimas didanai 

oleh UNMER Malang setiap tahunnya. Proses usulan proposal litabmas dilakukan secara 

online melalui web lppm.unmer.ac.id, dimana dosen dapat melakukan login menggunakan 

akun masing-masing. Namun, dosen juga dapat menambahkan data-data litabmas yang 

dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan instansi luar, sehingga riwayat 

penelitian dan abdimas dosen tertata dengan baik setiap tahun beserta bermacam-macam 

luaran/publikasi yang dihasilkan. Hasil kelola riwayat litabmas dosen juga dapat dicetak 

melalui profil dosen.  

Semoga dengan terbitnya panduan e-litabmas bagi dosen UNMER Malang ini, 

membantu dosen dalam penggunaan web e-litabmas UNMER Malang, semakin 

mempermudah dosen mengelola litabmasnya masing-masing, sehingga data-data litabmas 

tercatat secara lengkap. 
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Login Dosen 

 Dosen melakukan login dengan cara membuka website LPPM UNMER Malang pada alamat 

http://lppm.unmer.ac.id kemudian klik pada menu login. 

  

 

Gambar 1. Website e-Litabmas UNMER 

 

 Selanjutnya, untuk masuk ke halaman Dosen silahkan klik                      sehingga 

akan tampil halaman Login Pengguna seperti ditunjukkan oleh Gambar 2, kemudian dilanjutkan 

dengan mengisi User ID (NIDN) dan Password yang benar. 

 

Gambar 2. Halaman Login e-Litabmas 

 

  

Klik login 

Ketikkan User ID 

Ketikkan Password 

Klik “Log In” 

http://lppm.itn.ac.id/
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Halaman Beranda (dashboard) dan Daftar Menu Aplikasi 

 Apabila login berhasil maka ditampilkan halaman beranda/dashboard e-Litabmas. 

 

 

Gambar 3. Dashboard Dosen e-Litabmas 

Keterangan: 

1) Menu navigasi aplikasi 

Menu navigasi aplikasi e-Litabmas UNMER Malang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Menu navigasi aplikasi 

No. Menu Pejelasan 

1. 

 

Halaman depan 

2. 

 

Menu utama pengajuan proposal 

a. 

 

Halaman pengajuan proposal penelitian 

b. 
 

Halaman pengajuan proposal penelitian 

1 

2 

3 
4 
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3. 
 

Menu utama pelaksanaan kegiatan 

penelitian dan abdimas 

a. 

 

Halaman laporan kemajuan penelitian 

dan abdimas 

b. 
 

Halaman laporan akhir penelitian dan 

abdimas 

c. 

 

Halaman laporan akhir penelitian dan 

abdimas yang dilakukan secara swadana 

4. 

 

Halaman riwayat penelitian 

5. 

 

Halaman riwayat abdimas 

6. 

 

Menu utama luaran penelitian 

a. 

 

Halaman luaran penelitian berupa jurnal 

b. 

 

Halaman luaran penelitian berupa buku 

ajar 

c. 

 

Halaman luaran penelitian berupa 

kegiatan pemakalah pada forum ilmiah 

d. 

 

Halaman luaran penelitian berupa HKI 

e. 

 

Halaman luaran penelitian lain-lain 

7. 

 

Menu utama luaran abdimas 

a. 

 

Halaman luaran abdimas berupa jurnal 

b. 

 

Halaman luaran abdimas berupa buku 

ajar 

c. 

 

Halaman luaran abdimas berupa 

kegiatan pemakalah pada forum ilmiah 

d. 

 

Halaman luaran abdimas berupa HKI 

e. 

 

Halaman luaran abdimas lain-lain 

8. 

 

Menu utama laporan kegiatan 

penelitian dan abdimas 

a. 
 

Halaman laporan kegiatan penelitian 

dan abdimas internal 

b. 

 

Halaman laporan kegiatan penelitian 

dan abdimas eksternal 

c. 

 

Halaman laporan kegiatan penelitian 

dan abdimas swadana 
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9. 

 

Halaman download berkas panduan 

yang berhubungan dengan kegiatan 

Litabmas 

2) Konten 

Isi konten menyesuaikan pada halaman yang dituju sesuai dengan menu yang diklik oleh 

pengguna. 

3) Notifikasi konfirmasi 

Notifikasi konfirmasi digunakan apabila terdapat pengajuan proposal penelitian dan abdimas 

yang harus dikonfirmasi oleh anggota yang terlibat dalam kegiatan hibah internal. 

4) Profil pengguna 

 Profil pengguna dapat di edit ataupun di download, hasil download berupa CV (curriculum 

vitae) yang isinya sesuai dengan isi dari e-Litabmas (kegiatan dan profil dosen). Profil 

pengguna terdiri dari Profil Umum dan Riwayat Pendidikan. 

 

Gambar 4. Profil Umum Pengguna 

 Mengganti foto pengguna dapat dilakukan dengan cara klik pada foto di halaman profil, 

kemudian akan muncul kotak dialog untuk mencari file foto pengganti yang ada di 

komputer atau smartphone pengguna. Format/jenis file foto yang diijinkan adalah *.jpg, 

*.png, *.gif, sedangkan ukuran file maksimal 600kb dengan dimensi maksimal 600x600 

piksel.  

 Pada profil umum tersedia fasilitas untuk mengganti password pengguna, seperti 

ditunjukkan pada Gambar 5. Klik tombol berwarna hijau bertuliskan “Ganti Password“ 

Klik untuk 

ganti foto 
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maka akan muncul kotak dialog ganti password. Masukkan password lama dan password 

baru serta verifikasi password baru (ulangi password baru), kemudian klik “Update”. 

 

 

Gambar 5. Kotak Dialog Ganti Password 

 Ketika proses update berhasil maka akan ada notifikasi bahwa perubahan password 

berhasil seperti pada gambar 6 di bawah ini. 

 

Gambar 6. Notifikasi perubahan password 

 Riwayat pendidikan pengguna dapat ditambah atau diubah. Halaman Riwayat Pendidikan 

dapat dilihat pada Gambar 7. Pengguna memilih jenjang pendidikan S1/S2/S3, nama 

perguruan tinggi, bidang ilmu, tahun masuk dan tahun lulus, kemudian klik tombol 

“Simpan Pendidikan”. Apabila data yang dimasukkan salah, dapat dihapus atau diganti 

dengan cara klik tombol yang terdapat pada kolom opsi. Tombol berwarna biru untuk 

ubah, dan tombol berwarna merah untuk hapus. 

 Penting untuk diketahui, bahwa semakin lengkap data dosen maka akan berpengaruh 

terhadap persyaratan pengajuan proposal kegiatan hibah internal, termasuk pendidikan. 

Karena berdasarkan peraturan yang berlaku, bahwa setiap skema penelitian tergantung 

dari tingkat pendidikan atau jabatan fungsional dosen. Sehingga, penting bagi setiap 

dosen untuk melengkapi data pendidikannya. 

 

Ketikkan Password Lama 

Ketikkan Password Baru 

Verifikasi Password Baru 

Klik Update 



 
PANDUAN E-LITABMAS LPPM UNMER MALANG BAGI DOSEN 

 
 

 6 

 

Gambar 7. Riwayat Pendidikan Pengguna 

Pengajuan Proposal Penelitian / Pengabdian Kepada Masyarakat 

Letak menu nomor 2 poin a (Penelitian), point b (Abdimas). lihat pada Tabel 1. 

1) Pengajuan Proposal.  

 Dari menu “Proposal”, klik sub menu berdasarkan jenis usulan yang akan dilakukan, 

“Penelitian” atau “Abdimas”.  

 Setelah memilih jenis proposal akan ditampilkan halaman daftar proposal. Langkah 

selanjutnya adalah memilih skema / kategori proposal. Contoh tampilan pemilihan skema 

dapat dilihat pada Gambar 8 dan 9. 

 

Gambar 8. Pemilihan Skema Proposal Penelitian 

 

Gambar 9. Pemilihan Skema Proposal Abdimas 
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 Tahapan seperti dicontohkan pada Gambar 8 dan 9 memperlihatkan bahwa dosen pengusul 

dapat memilih skema sesuai persyaratan yang telah ditentukan oleh LPPM, seperti minimal 

pendidikan (S3 atau S2), minimal kepangkatan (Asisten Ahli – Lektor Kepala). Jika dosen 

pengusul memenuhi syarat tersebut, maka tombol “+ Tambah Data” akan aktif, dan 

sebaliknya jika tidak memenuhi syarat maka tombol tersebut tidak aktif. Berdasarkan 

peraturan ini, dosen pengusul dapat melengkapi data pendidikannya melalui menu profil. 

 Jika dosen pengusul sudah memenuhi kuota maksimal jumlah usulan maka tombol “+ 

Tambah Data” akan hilang dan ditampilkan peringatan bahwa dosen bersangkutan sudah 

memenuhi kapasitas maksimal usulan kegiatan sehingga tidak bisa menambah usulan lagi. 

 Penting: Dosen calon pengusul bisa menambah usulan jika yang bersangkutan tidak memiliki 

tanggungan pada periode sebelumnya, seperti belum mengunggah laporan akhir atau luaran 

kegiatan pada periode sebelumnya. Jika memiliki tanggungan maka harus menyelesaikan 

tanggungan terlebih dahulu baru bisa mengajukan usulan baru. 

 Untuk memulai proses pengajuan proposal, tekan tombol “+ Tambah Data” sesuai skema yang 

dipilih / dibolehkan dan pada halaman isian proposal harus diikuti mulai langkah 1 sampai 

langkah 5 yang meliputi: 

1. Identitas dan Uraian Umum: diisi dengan judul kegiatan, abstrak, kata kunci abstrak, 

bidang ilmu, lokasi kegiatan, kerjasama dengan pihak lain (jika ada). 

2. Daftar Personil: diisi dengan data-data anggota / pelaksana dari dosen. Nomor urut 1 

(pertama) adalah ketua peneliti/abdimas. 

3. Personil Mahasiswa: diisi dengan nama dan jurusan mahasiswa yang akan dilibatkan 

dalam penelitian / abdimas (isi jika ada, kosongi jika tidak ada keterlibatan). 

4. Pembayaran: diisi dengan jumlah dana yang diusulkan (jumlah maksimal sesuai skema). 

Jika ada bantuan dana dari pihak lain, masukkan jumlah dana bantuan serta nama 

instansinya. 

5. Simpan: proses penyimpanan data usulan dengan menekan tombol “Simpan”. 
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Gambar 10. Isian Identitas dan Uraian Umum Proposal 

 

Gambar 11. Isian Daftar Personil Dosen 

 Pada isian personil, masukkan NIDN dosen dan tekan tombol “CEK”, jika NIDN dosen tersebut 

benar maka data dosen akan ditampilkan dan tombol “+ Tambahkan Anggota” akan aktif 

Klik untuk batal 
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sehingga bisa dimasukkan ke tabel daftar anggota (sebelah kiri form isian). Tetapi jika terdapat 

kesalahan pada saat memeriksa data dosen maka akan ditampilkan pesan kesalahan. 

 

Gambar 12. Pesan Kesalahan NIDN tidak ditemukan 

 

Gambar 13. Pesan Kesalahan Calon Anggota sudah  
terdaftar jadi anggota atau sudah Melebihi Batas Maksimal Usulan 

 Jumlah minimal anggota penelitian adalah 1 orang, maksimal 2 orang (3 dengan ketua). 

Sedangkan jumlah minimal anggota abdimas adalah 2 orang, maksimal 4 orang (5 dengan 

ketua). 

 

Gambar 14. Isian Personil Mahasiswa 
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Gambar 15. Isian Pembiayaan / Usulan Dana 

 

Gambar 16. Langkah Terakhir Menyimpan Usulan 

2) Status Proposal. 

Proposal yang telah diajukan memiliki 4 status yang dapat dipantau oleh pengguna. Status 

proposal diantaranya: (1) Proposal diterima; (2) Proposal ditolak; (3) Proposal direvisi; (4) 

Proposal dalam proses validasi. Dapat dilihat pada gambar 8 di bawah ini. 

 

 

Gambar 17. Status proposal penelitian yang telah diajukan 

Tanda status proposal dapat dilihat pada kolom judul proposal, seperti pada Gambar 18 yang 

menunjukkan bahwa status proposal diterima. Jika status proposal adalah Revisi, maka pengusul 

harus memperbaiki proposalnya sesuai catatan yang diberikan oleh Reviewer dan mengunggah 

ulang berkas proposalnya sesuai waktu yang telah ditentukan oleh LPPM. Jika status proposal 

adalah Diterima maka secara otomatis masuk ke daftar riwayat kegiatan (penelitian / abdimas). 
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Gambar 18. Tanda status pengajuan proposal penelitian 

3) Lembar Pengesahan.  

Lembar pengesahan dapat di download dengan cara klik tombol “Unduh” berwarna biru pada 

kolom Pengesahan, lihat pada Gambar 18. Penting: lembar pengesahan dapat diunduh jika 

semua anggota pengusul sudah melakukan konfirmasi untuk menyetujui bahwa yang 

bersangkutan didaftarkan sebagai anggota pada proposal kegiatan. Proses konfirmasi dapat 

dilakukan oleh calon anggota dengan login ke e-litabmas dan klik sehingga muncul 

notifikasi daftar konfirmasi persetujuan anggota sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 19. 

 

Gambar 19. Notifikasi Persetujuan Anggota 

Jika seluruh anggota sudah setuju maka lembar pengesahan dapat diunduh untuk kemudian 

dicetak dan disahkan. 

4) Unggah Proposal. 

Proposal yang telah dilengkapi dengan lembar pengesahan wajib diunggah (upload). Jenis format 

file yang disarankan adalah format PDF dengan ukuran maksimal adalah 5MB. Pengguna dapat 

melakukan unggah proposal dengan cara klik tombol “Unggah” berwarna hijau pada kolom 

proposal, dapat dilihat pada gambar 18.  Proses unggah proposal hanya bisa dilakukan oleh Ketua 

Pengusul. Jadwal unggah proposal ditentukan oleh LPPM, apabila pengusul mengunggah diluar 

waktu yang telah ditentukan maka akan muncul notifikasi seperti pada gambar 20.  

Pilih “Setuju” untuk 

menyetujui sebagai anggota 

Pilih “Tidak Setuju” untuk 

menolak sebagai anggota 
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Gambar 20. Notifikasi Unggah berkas  
proposal yang melebihi jadwal 

5) Detil Proposal. 

Proposal yang sudah didaftarkan dapat dilihat dan diperbaiki selama status masih belum 

diterima. Fitur perbaikan proposal hanya bisa dilakukan oleh Ketua Pengusul. Untuk 

menampilkan kotak dialog yang berisi detil informasi proposal atau memperbaiki proposal yang 

telah diajukan, klik tombol “Detil” pada kolom Opsi, seperti ditunjukkan pada Gambar 18. 

Informasi yang disajikan antara lain beberapa info detil tentang proposal dan hasil penilaian 

proposal dari Reviewer. Sehingga pengusul dapat mengetahui nilai hasil proses review beserta 

catatan-catatan (perbaikan) yang diberikan oleh Reviewer. 

 

Gambar 21. Info Detil Proposal Kegiatan 

Status Persetujuan Anggota 

Klik untuk memperbaiki 

Klik untuk menghapus 
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Laporan Kemajuan 

 Letak menu nomor 3 poin a, lihat pada Tabel 1.  

 Setiap proposal yang lolos, wajib mengunggah laporan kemajuan. 

 Laporan kemajuan adalah laporan 70% dari kegiatan penelitian dan abdimas. Lihat pada Gambar 

22, sebelum mengunggah dokumen/file laporan kemajuan terlebih dahulu pilih Tahun 

Pelaksanaan dan Jenis Kegiatan. Kemudian silahkan unduh lembar pengesahan yang terdapat 

pada kolom Pengesahan dengan cara klik tombol “Unduh” berwarna biru. Lembar pengesahan 

yang telah diunduh kemudian dicetak dan ditanda tangani oleh ketua peneliti/abdimas dan Ketua 

LPPM UNMER Malang. Kemudian lembar pengesahan tersebut di-scan dan dijadikan 1 file dengan 

file laporan kemajuan penelitian / abdimas. 

 

Gambar 22. Laporan kemajuan penelitian dan abdimas 

 Laporan yang sudah lengkap kemudian diunggah dengan menekan tombol  

 Hanya ketua peneliti / abdimas yang bisa mengunggah laporan kemajuan kegiatan hibah internal. 

Laporan Akhir 

 Letak menu nomor 3 poin b, lihat pada Tabel 1. 

 Laporan akhir adalah laporan 100% dari kegiatan penelitian dan abdimas, Lihat pada Gambar 23. 

Untuk mengunggah dokumen/file laporan akhir, terlebih dahulu pilih Tahun Pelaksanaan dan Jenis 

Kegiatan. Kemudian silahkan unduh lembar pengesahan yang terdapat pada kolom Pengesahan 

dengan cara klik tombol Unduh berwarna biru. Lembar pengesahan yang telah diunduh kemudian 

dicetak dan ditanda tangani oleh ketua peneliti/abdimas dan Ketua LPPM UNMER Malang. 

Kemudian lembar pengesahan tersebut di-scan dan dijadikan 1 file dengan file laporan akhir 

penelitian atau abdimas. Laporan akhir bisa diunggah apabila pengguna telah mengunggah 

laporan 70% baik untuk penelitian ataupun abdimas, apabila belum mengunggah maka akan ada 

tanda berwarna merah di bawah judul penelitian/abdimas dengan kalimat Anda Belum Unggah 
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Lap. 70% dan tombol  dalam kondisi tidak aktif sehingga tidak bisa menguggah laporan akhir. 

 Ukuran maksimal berkas laporan akhir yang diunggah adalah 5MB dengan format pdf. 

 

Gambar 23. Laporan akhir penelitian dan abdimas 

 Laporan yang sudah lengkap kemudian diunggah dengan menekan tombol  

 Hanya ketua peneliti / abdimas yang bisa mengunggah laporan akhir kegiatan hibah internal. 

Laporan Akhir Swadana 

 Letak menu nomor 3 poin c, lihat pada Tabel 1. 

 Setiap dosen yang melakukan penelitian / pengabdian kepada masyarakat dengan biaya swadana, 

tetap harus mengunggah laporan akhir kegiatan tersebut. Proses unggah laporan sama seperti 

proses unggah laporan akhir hibah internal seperti ditunjukkan pada Gambar 23. 

 Karena kegiatan swadana tidak perlu membuat laporan kemajuan, maka proses unggah laporan 

akhir dapat langsung dilakukan tanpa harus mengunggah laporan kemajuan (70%) terlebih dahulu. 

Riwayat Penelitian / Pengabdian Kepada Masyarakat 

 Letak menu nomor 4 (Penelitian) dan 5 (Abdimas), lihat pada Tabel 1. 

 Halaman Riwayat Penelitian / Abdimas digunakan untuk mengelola riwayat penelitian / abdimas 

yang pernah dilakukan oleh dosen, baik yang diperoleh dari sumber dana hibah internal LPPM 

UNMER Malang, dana hibah eksternal, ataupun swadana. Penelitian/Abdimas yang bersumber dari 

hibah internal akan secara otomatis terdata pada halaman riwayat penelitian ini jika proposal 

diterima, sehingga dosen tidak perlu menginput riwayat kegiatan hibah internal secara manual. 

Sedangkan penelitian yang bersumber dari dana hibah eksternal maupun swadana harus 

diinputkan secara manual oleh pengguna. Pengguna dapat melihat riwayat penelitian dengan cara 

memilih Tahun Pelaksanaan dan Sumber Dana, lihat pada Gambar 24. 
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 Bagi dosen yang menerima hibah internal sebelum tahun 2016 (2015, 2014, 2013, dst.) maka 

riwayat kegiatan hibah internal tetap harus diinputkan secara manual, karena sistem e-litabmas 

yang baru memberlakukan pengajuan proposal secara online sejak tahun 2016. 

 

 

Gambar 24. Halaman Riwayat Kegiatan (Penelitian / Abdimas) 

 Keterangan tombol bergambar pada kolom Berkas dan Opsi yang terdapat pada Gambar 24 dapat 

dilihat pada Tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2. Keterangan icon pada halaman riwayat penelitian 

Gambar Keterangan 

 
Unggah berkas kegiatan 

 
Unduh berkas yang telah di unggah 

 
Mengubah isian formulir 

 
Menghapus data riwayat 

 

 Penelitian dengan sumber dana hibah eksternal dan swadana harus ditambahkan secara manual 

dengan cara klik tombol “+Data Baru” berwarna hijau. Kemudian melengkapi isian formulir yang 

disediakan pada aplikasi. Formulir terdiri dari 3 bagian: (1) Data Kegiatan; (2) Personil Dosen; (3) 

Personil Non-dosen/Dosen Luar. Jangan lupa, pastikan Tahun Pelaksanaan yang Anda pilih sudah 

sesuai dengan kebutuhan Anda. 

 Berikut ini penjelasan tiap-tiap bagian pada formulir tersebut. 

1) Data Kegiatan 

Pengguna mengisi formulir pada bagian Data Kegiatan seperti pada gambar 14 di bawah ini. 
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Gambar 25. Input Data Kegiatan 

2) Personil Dosen 

Pengguna mengisi formulir pada bagian Personil Dosen seperti ditunjukkan pada Gambar 15. 

 

Gambar 26. Input Personil Dosen 

Klik pada tulisan –Pilih Dosen—kemudian pilih nama dosen yang terlibat dalam kegiatan. Ketika 

memilih nama dosen, dapat menggunakan tanda scroll ataupun dapat menginputkan nama 

melalui keyboard, lihat Gambar 27. 

 

Gambar 27. Proses Memilih Nama Personil Dosen 

Ketikkan nama Dosen 
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Ketika sudah memilih nama dosen yang terlibat, kemudian klik tombol Tambahkan Personil 

berwarna biru. Penting: nama dosen yang diinputkan pertama kali adalah nama dosen yang 

menjadi ketua penelitian/abdimas, untuk nama dosen yang diinputkan ke dua dan seterusnya 

adalah nama dosen yang menjadi anggota dalam penelitian/abdimas. Apabila ingin 

membatalkan atau menghapus personil yang terlibat dapat dilakukan dengan cara klik tombol 

bergambar tempat sampah berwarna merah. Lihat pada Gambar 28. 

 

 

Gambar 28. Personil dosen yang terlibat dalam penelitian/abdimas 

3) Personil Non-dosen/Dosen Luar 

Pengguna mengisi formulir bagian Personil Non-dosen/dosen luar apabila dalam kegiatan 

penelitian / abdimas melibatkan personil mahasiswa dan atau dosen yang berasal dari luar 

UNMER Malang. Isi formulir ini yang terdiri dari Nama Lengkap dan Gelar serta Institusi, 

kemudian klik tombol “+ Tambahkan Personil“ berwarna biru. Lihat gambar 29. 

 

Gambar 29. Personil Non-dosen/Dosen Luar 

Jika semua isian formulir sudah terisi dengan lengkap dan benar, maka klik tombol Simpan/Save 

berwarna hijau untuk menyimpan, atau jika ingin membatalkan dengan cara klik tombol 

Tutup/Close berwarna merah, lihat gambar 30. 

 

Gambar 30. Tombol untuk menyimpan atau membatalkan formulir 
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Luaran Penelitian / Pengabdian Kepada Masyarakat 

Halaman ini digunakan untuk  mengelola luaran hasil penelitian / abdimas yang terdiri dari jurnal, buku 

ajar/teks, pemakalah forum ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan luaran lain. 

1) Luaran Berupa Jurnal 

a. Terdapat pada menu nomor 6.a (Penelitian) atau nomor 7.a (Abdimas), lihat Tabel 1. 

b. Sebelum mengisi formulir Data Publikasi Jurnal, terlebih dahulu tentukan tahun publikasi 

jurnal dengan cara klik dan pilih tahun pada bagian Tahun Publikasi.  

c. Menambahkan data jurnal baru dengan cara klik pada tombol “+ Data Baru” berwarna hijau 

(lihat Gambar 31), kemudian isi formulir Data Publikasi Jurnal, Personil Dosen, dan Personil 

Non-dosen/Dosen Luar. 

 

Gambar 31. Halaman Daftar Publikasi Jurnal Hasil Luaran Kegiatan 

d. Keterangan pada setiap isian di formulir Data Publikasi Jurnal sebagai berikut: 

 Dari Penelitian / abdimas, pilih judul penelitian / abdimas yang telah dilakukan yang 

terkait dengan jurnal yang diterbitkan. 

 Publikasi, pilih jenis publikasi jurnal (internasional, nasional terakreditasi, atau nasional 

tidak terakreditasi) 

 Nama Jurnal, masukkan nama jurnal. 

 Abstrak, masukkan abstrak dari paper/makalah milik Anda. 

 Keyword, masukkan kata kunci dari penelitian yang ada di paper/makalah. 

 ISSN, masukkan kode ISSN jurnal. 

 Volume, masukkan volume jurnal. 

 Nomor, masukkan nomor jurnal. 

 Halaman, masukkan nomor halaman paper/makalah Anda. 

 URL, masukkan URL/Link dari paper/makalah Anda di jurnal yang telah diterbitkan 

secara online. 
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Gambar 32. Formulir Publikasi Jurnal 

e. Jika jurnal sebagai luaran dari sebuah penelitian / abdimas, maka pilih data 

penelitian/abdimas agar histori antara penelitian / abdimas terhubung dengan luaran dari 

kegiatan tersebut. 

 

Gambar 33 Ambil data jurnal dari penelitian / abdimas 

f. Formulir Personil Dosen 

Pengguna mengisi formulir pada bagian Personil Dosen seperti pada Gambar 34. 
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Gambar 34. Personil Dosen 

Klik pada tulisan –Pilih Dosen—kemudian pilih nama dosen yang terlibat dalam kegiatan. 

Ketika memilih nama dosen, dapat menggunakan tanda scroll ataupun dapat menginputkan 

nama melalui input keyboard, lihat Gambar 35. 

 

Gambar 35. Proses Memilih nama personil dosen 

Ketika sudah memilih nama dosen yang terlibat, kemudian klik tombol Tambahkan Personil 

berwarna biru. Penting: nama dosen yang diinputkan pertama kali adalah nama dosen yang 

menjadi penulis pertama (ketua), untuk nama dosen yang diinputkan ke dua dan seterusnya 

adalah nama dosen yang menjadi anggota (penulis ke 2 dst.). Apabila ingin membatalkan 

atau menghapus personil yang terlibat dapat dilakukan dengan cara klik tombol bergambar 

tempat sampah berwarna merah. Lihat pada Gambar 36. 

 

Gambar 36. Personil Dosen penulis Jurnal 

Ketikkan nama Dosen 
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g. Formulir Personil Non-dosen/Dosen Luar 

Pengguna mengisi formulir bagian Personil Non-dosen/dosen luar apabila dalam kegiatan 

penelitian melibatkan unsur non-dosen seperti mahasiswa dan atau dosen yang berasal dari 

luar UNMER Malang. Isi formulir ini yang terdiri dari Nama Lengkap dan Gelar serta Institusi, 

kemudian klik tombol berwarna biru bertuliskan Tambahkan Personil. Lihat Gambar 37. 

 

Gambar 37. Personil Non-dosen/Dosen Luar 

Ketika formulir sudah terisi dengan lengkap dan benar, makal langkah terakhir adalah 

menyimpannya dengan cara klik tombol Simpan/Save berwarna hijau atau jika ingin 

membatalkan dengan cara klik tombol Tutup/Close berwarna merah, lihat Gambar 38. 

 

Gambar 38. Tombol untuk menyimpan atau membatalkan formulir 

h. Melihat luaran yang telah diinputkan dengan cara pilih Tahun Publikasi dan pilih jenis jurnal 

Publikasi. Contoh pada Gambar 39. 

 

Gambar 39. Contoh hasil input publikasi jurnal 

 

Navigasi unggah, 

unduh, edit, hapus 
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Keterangan pada kolom Berkas dan Opsi yang terdapat pada Gambar 39 dapat dilihat pada 

Tabel 4 sebagai berikut: 

Tabel 4. Keterangan icon pada halaman kelola publikasi jurnal penelitian 

Gambar Keterangan 

 
Unggah berkas/file makalah/paper yang telah terbit 

 
Unduh berkas yang telah di unggah 

 Mengubah isian formulir 

 
Menghapus data 

 

2) Luaran Berupa Buku Ajar/Teks 

a. Terdapat pada menu nomor 6.b (Penelitian) atau nomor 7.b (Abdimas), lihat Tabel 1. 

b. Menambahkan data buku ajar/teks baru dengan cara tentukan tahun penerbitan dan klik 

pada tombol “+ Data Baru” berwarna hijau (lihat Gambar 40), kemudian isi formulir Entri 

Buku Ajar/Teks (lihat gambar 41). 

 

Gambar 40. Halaman Kelola Buku Ajar/Teks 

 

Navigasi edit & hapus 
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Gambar 41. Halaman Entri Buku Ajar/Teks 

c. Tentukan juga asal kegiatan dengan memilih judul penelitian / abdimas jika buku tersebut 

berasal dari kegiatan litabmas. Jika data sudah lengkap tekan tombol “Simpan”.  

3) Luaran Berupa Pemakalah Forum Ilmiah 

a. Fitur ini berfungsi untuk mengelola data dosen yang memiliki luaran kegiatan sebagai 

pemakalah suatu forum ilmiah atau sebagai penulis makalah di buku prosiding. 

b. Terdapat pada menu nomor 6.c (Penelitian) atau nomor 7.c (Abdimas), lihat Tabel 1. 

c. Menambahkan data pemakalah forum ilmiah baru dengan cara klik pada tombol “+ Data 

Baru” berwarna hijau (lihat Gambar 42), kemudian isi formulir Data Forum Ilmiah, Personil 

Dosen, dan Personil Non-dosen/Dosen Luar, dijelaskan pada poin d, e, dan f di bawah ini. 

 

Gambar 42. Halaman Kelola Pemakalah Forum Ilmiah 

Navigasi unggah, 

unduh, edit, hapus 
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d. Formulir Data Forum Ilmiah 

Sebelum mengisi formulir Data Forum Ilmiah, terlebih dahulu tentukan tahun pelaksanaan 

dengan cara klik dan pilih tahun pada bagian Tahun Pelaksanaan. Keterangan pada setiap 

isian di formulir Data Forum Ilmiah sebagai berikut: 

 Dari Penelitian, pilih penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan makalah pada 

forum ilmiah. 

 Tingkat Forum, pilih tingkat forum ilmiah yang diikuti (internasional, nasional atau 

regional) 

 Judul Makalah, masukkan judul makalah. 

 Nama Forum, masukkan nama forum yang diikuti. 

 Institusi Penyelenggara, masukkan nama institutsi yang menyelenggarakan. 

 Abstrak, masukkan abstrak makalah. 

 Keyword, masukkan keyword. 

 Waktu Pelaksanaan, masukkan tanggal bulan dan tahun pelaksanaan, rentang tanggal 

dimasukkan juga, apabila pelaksanaan hanya 1 hari maka masukkan tanggal bulan dan 

tahun yang sama. 

 Tempat Pelaksanaan, masukkan tempat pelaksanaan forum ilmiah. 

 ISSN, masukkan kode ISSN proseding hasil dari forum ilmiah. 

 

Gambar 43. Formulir Data Forum Ilmiah 
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e. Formulir Personil Dosen 

Pengguna mengisi formulir pada bagian Personil Dosen seperti pada Gambar 44. 

 

Gambar 44. Formulir Personil Dosen Forum Ilmiah 

Klik pada tulisan –Pilih Dosen—kemudian pilih nama dosen yang terlibat dalam kegiatan. 

Ketika memilih nama dosen, dapat menggunakan tanda scroll ataupun dapat menginputkan 

nama melalui input keyboard, lihat Gambar 45. 

 

Gambar 45. Proses memilih nama dosen forum ilmiah 

Ketika sudah memilih nama dosen yang terlibat, kemudian klik tombol Tambahkan Personil 

berwarna biru. Penting: nama dosen yang diinputkan pertama kali adalah nama dosen yang 

menjadi penulis pertama (ketua), untuk nama dosen yang diinputkan ke dua dan seterusnya 

adalah nama dosen yang menjadi anggota (penulis ke 2 dst.). Apabila ingin membatalkan 

atau menghapus personil yang terlibat dapat dilakukan dengan cara klik tombol bergambar 

tempat sampah berwarna merah. Lihat pada gambar 46. 

 

Ketikkan nama Dosen 
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Gambar 46. Daftar Personil dosen Forum Ilmiah 

f. Formulir Personil Non-dosen/Dosen Luar 

Pengguna mengisi formulir bagian Personil Non-dosen/dosen luar apabila dalam kegiatan 

penelitian melibatkan unsur non-dosen seperti mahasiswa dan atau dosen yang berasal dari 

luar UNMER Malang. Isi formulir ini yang terdiri dari Nama Lengkap dan Gelar serta Institusi, 

kemudian klik tombol berwarna biru bertuliskan Tambahkan Personil. Lihat gambar 47. 

 

Gambar 47. Personil Non-dosen/Dosen Luar Forum Ilmiah 

Ketika formulir sudah terisi dengan lengkap dan benar, makal langkah terakhir adalah 

menyimpannya dengan cara klik tombol Simpan/Save berwarna hijau atau jika ingin 

membatalkan dengan cara klik tombol Tutup/Close berwarna merah, lihat gambar 48. 

 

Gambar 48. Tombol untuk menyimpan atau  

membatalkan formulir Forum Ilmiah 
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4) Luaran berupa HKI 

a. Jika dosen memiliki luaran dari kegiatan berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka 

datanya bisa dikelola di e-litabmas dengan memilih menu “HKI”. 

b. Terdapat pada menu nomor 6.d (Penelitian) atau nomor 7.d (Abdimas), lihat pada Tabel 1. 

c. Jenis HKI yang dapat dimasukkan ke dalam e-litabmas antara lain : Paten, Paten Sederhana, 

Hak Cipta, Merk Dagang, Rahasia Dagang, Rahasia Produk Industri, Indikasi Geografis, 

Perlindungan Varietas Tanaman, dan Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu. 

d. Menambahkan data HKI baru dengan cara pilih Tahun Pelaksanaan dan klik pada tombol    

“+ Data Baru” berwarna hijau (lihat Gambar 49), kemudian isi formulir Entri HKI (lihat 

Gambar 50). 

 

Gambar 49. Halaman Kelola HKI 

 

Gambar 50. Halaman Entri HKI 

Navigasi unggah, 

unduh, edit, hapus 

Pilih Judul Kegiatan 

(Penelitian/Abdimas) 

Simpan Data 
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5) Luaran Lain 

a. Terdapat pada menu nomor 6.e (Penelitian) atau nomor 7.e (Abdimas), lihat pada Tabel 1. 

b. Jenis Luaran lain berupa Teknologi tepat guna, Prototype, Model, Desain, Karya Seni, dan 

Rekayasa Sosial. 

c. Menambahkan data luaran lain baru dengan cara pilih Tahun Pelaksanaan dan klik pada       

“+ tombol Data” Baru berwarna hijau (lihat Gambar 51), kemudian isi formulir Entri Luaran 

Lain (lihat Gambar 52). 

 

Gambar 51. Halaman Kelola Luaran Lain 

 

Gambar 52. Halaman Entri Luaran Lain 

Laporan Kegiatan 

 Laporan kegiatan ini untuk melihat kegiatan terakhir yang telah dilaksanakan pada kegiatan 

penelitian dan abdimas baik yang bersumber dari internal, eksternal, ataupun swadana. Terdapat 

3 laporan kegiatan berdasarkan sumber dana, yaitu Internal, Eksternal, dan Swadana. 

Navigasi unggah, 

unduh, edit, hapus 

Pilih Judul Kegiatan 

(Penelitian/Abdimas) 

Simpan Data 
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 Setiap laporan dapat disimpan ke dalam file Excel sehingga mudah untuk di-edit untuk keperluan 

lainnya. 

 Untuk melihat laporan kegiatan, dari menu Laporan Kegiatan klik Internal atau Eksternal atau 

Swadana. Kemudian pilih Tahun Pelaksanaan dan Jenis Kegiatan (Penelitian / Abdimas). 

Halaman laporan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 53-55. 

 

Gambar 53. Halaman laporan kegiatan internal 

 

Gambar 54. Halaman laporan kegiatan eksternal 
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Gambar 55. Halaman laporan kegiatan swadana 

Download 

Halaman download berisi tentang berkas-berkas yang diperlukan terkait kegiatan penelitian dan 

abdimas. Berkas ini diunggah oleh administrator LPPM UNMER Malang. Halaman download dapat 

dilihat pada gambar 56. 

 

Gambar 56. Halaman Download 

 

 


