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1. PENDAHULUAN 

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen 

Dokumen user manual Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat untuk tujuan sebagai 

berikut: 

1. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan sistem informasi 

untuk Admin, User Dosen, dan User Reviewer.  

2. Sebagai panduan penggunaan sistem informasi ini. 

Pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan dokumen ini 

yaitu: 

1. Administrator 

Administrator menggunakan dokumen ini sebagai panduan untuk 

mereka bagaimana cara menggunakan dan melakukan 

pemeliharaan untuk sistem informasi ini. 

2. Dosen Pengusul dan Anggota 

User dosen pengusul dan dosen anggota menggunakan dokumen 

ini sebagai panduan penggunaan sistem informasi sebagaimana 

hak akses yang diberikan kepada user dosen pengusul dan dosen 

anggota. 

3. User Reviewer 

User Reviewer menggunakan dokumen ini sebagai panduan 

penggunaan sistem informasi ini sebagaimana hak akses yang 

diberikan kepada User Reviewer. 

1.2 Deskripsi Umum Sistem 

1.2.1 Deskripsi Umum Aplikasi 

Deskripsi umum sistem informasi meliputi deskripsi umum Sistem 

Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

tentang meminimalisir waktu dan biaya yang timbul dalam mewujudkan 

peningkatan mutu layanan pada P3KM. Fungsi utama sistem informasi ini 

adalah memfasilitasi pengguna dalam meningkatkan kemampuan untuk 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disegala bidang, 

meliputi pembagian kelompok pengguna seperti pekerjaan dan hak akses 

ke sistem informasi. 
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1.2.2 Deskripsi Umum Kebutuhan Aplikasi 

Deskripsi umum kebutuhan aplikasi yang akan diimplementasikan 

meliputi semua informasi yang bersifat teknis, hal ini dapat menjadi 

acuan dalam pengembangan sistem informasi. 

 
1.3 Deskripsi Dokumen (Ikhtisar) 

Dokumen ini dibuat untuk memberikan panduan penggunaan 

Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat. Dokumen ini berisikan informasi sebagai berikut: 

1. BAB I. 

Berisi informasi umum yang merupakan bagian 

pendahuluan, meliputi tujuan pembuatan dokumen, 

deskripsi umum sistem informasi serta deskripsi dokumen. 

2. BAB II 

Berisi perangkat yang dibutuhkan untuk penggunaan Sistem 

Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat, meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. 

3. BAB III 

Berisi user manual Sistem Informasi Manajemen Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat, baik user manual yang 

diperuntukkan untuk administrator maupun user 

(pengguna)
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2. Perangkat Yang Dibutuhkan 

2.1 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian adalah: 

1. Windows sebagai Operating System. 

2. Sublime Text 3 sebagai editor membuat program aplikasi. 

3. XAMPP sebagai server. 

4. Google Chrome dan Sejenis lainnya sebagai Tools 

Penjelajah (Web Browser). 

 
 

2.2 Perangkat Keras 

Perangkat keras yang dilibatkan dalam pengujian aplikasi ini adalah: 

 

1. Laptop dengan spesifikasi prosesor AMD QuadCore A8 

7410 2.2Ghz Turbo 2.5Ghz RAM : 4GB atau Intel Core i5-

7200U (2.5 GHz base frequency, up to 3.1 GHz : 4GB 

2. Mouse sebagai peralatan antarmuka 

3. Keyboard sebagai peralatan antarmuka. 

 
 

2.3 Pengguna Aplikasi 

Pengguna aplikasi yang akan menggunaan aplikasi ini terutama dari 

sisi administrator adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki pemahaman tentang antar muka komputer 

2. Memiliki pemahaman proses alur kerja terkait masalah 

pengelolaan data penelitian dan penelitian yang 

dilaksanakan di Polmanbabel. 

 
2.4 Pengenalan Dan Pelatihan 

Sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional penggunaan 

aplikasi ini sehari-hari terlebih dahulu diberikan pengenalan dan 

pelatihan yang cukup untuk menggunakan aplikasi Simlitabmas ini.
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3. Menu dan Cara Penggunaan 

3.1 Struktur Menu 

Adapun struktur menu pada Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka 

Belitung adalah sebagai berikut: 

1. Admin P3KM 

• Home 

• Master Data 

- Data Jabatan Fungsional 

- Data Jenis Publikasi 

- Data Peran Publikasi 

- Data Jenis HKI 

- Data Jenis Prosiding 

- Data Tingkat Pendidikan 

- Data Jurusan 

- Data Level 

- Data Prodi 

- Data Komponen RAB 

- Data SUB Komponen RAB 

- Data Agama 

-  Data Bidang Fokus 

- Data Kategori Program Penelitian 

- Data Sub Kategori Program Penelitian 

- Data Jenis Luaran 

- Data Jenis Sub Luaran 

- Data Kriteria Penelitian  

- Data Tautan  

- Data Visi & Misi  

- Data Buku Panduan Usulan 

• Data Dosen 

• Publikasi 

- Jurnal 

- Artikel Prosiding 

- HKI 

- Buku  

- Penelitian 

- Pengabdian Kepada Masyarakat 

• Informasi/Berita 

- Informasi Penelitian 

- Informasi Pengabdian 

- Informasi Umum 

- File Download 

• Penilitian 

- Daftar Usulan 

- Proses Usulan 

- Laporan Kemajuan  
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- Laporan Akhir 

- Riwayat Usulan 

• Pengabdian Kepada Masyarakat 

- Daftar Usulan 

- Proses Usulan 

- Laporan Kemajuan 

- Laporan Ahir  

- Riwayat Usulan 

• Logout 

 

2. Dosen 

• Home 

• Data Dosen 

- Data Pribadi 

- Data Dosen 

• Informasi/Berita 

- Informasi Penelitian 

- Informasi Pengabdian 

- Informasi Umum 

- File Download 

• Penilitian 

- Usulan Baru 

- Daftar Usulan 

- Proses Usulan 

- Riwayat Usulan 

• Pengabdian Kepada Masyarakat 

- Usulan Baru 

- Daftar Usulan 

- Proses Usulan 

- Riwayat Usulan 

• Logout 

  

3. Reviewer 

• Home 

• Data Dosen 

- Data Pribadi 

- Data Dosen 

• Informasi/Berita 

- Informasi Penelitian 

- Informasi Pengabdian 

- Informasi Umum 

- File Download 

• Penilitian 

- Daftar Usulan 

- Riwayat Usulan 

• Pengabdian Kepada Masyarakat 

- Daftar Usulan 

- Riwayat Usulan 
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• Logout 

 

4. User  

• Beranda 

• Visi & Misi 

• Informasi & Berita 

- Penelitian  

- Pengabdian  

- Umum 

• Download  

• Login 

 

3.2 Pengguna 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tata cara memasukkan data 

sebagai data sumber melalui alamat situs yang telah disediakan, setiap 

kapan data harus dimutakhirkan, tata cara penggunaan laporan statis dan 

dinamis. 

 

3.2.1 Cara Membuka Situs 

Untuk memulai akses terhadap aplikasi SIMLITABMAS ini: 

1. Bukalah aplikasi simlitabmas melalui web browser (IE atau Mozila 

FireFox, Google Chrome atau lainnya) dengan alamat url sebagai 

berikut: http://p3km.polman-babel.ac.id 

2. Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik tombol Go  

pada browser. 

3. Akan muncul tampilan halaman depan aplikasi. Maka akan 

diarahkan ke halaman berita pada situs simlitabmas seperti pada 

gambar.  

 

4. Untuk masuk ke dalam sistem, klik login dan akan muncul tampilan 
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login users,  

 

Masukkan Nomor Identitas User dan Password, sebagai contoh User 

112233 dengan password : contoh123. Setelah dimasukkan dengan benar, 

klik button Masuk atau tekan tombol: Enter pada keyboard. 

Sehingga akan menampilkan halaman utama seperti pada gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin@admin.com
mailto:admin@admin.com
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3.2.2 Halaman Admin 

Halaman muka (Home) Simblitabmas menampilkan kata sambutan 

“Selamat Datang (nama admin), Politeknik Manufaktur Negeri Bangka 

Belitung”. Di bawahnya terdapat sebuah konten yang berisikan informasi 

terbaru dan ter-update seputar Simlitabmas. 

 

 

Menu yang ada di dalam aplikasi Simlitabmas (Admin) : 

 

3.2.2.1 Data Master  

Pada menu ini, berfungsi untuk melihat dan mengelola data jabatan, 

kepala, dan level. Serta pada menu ini dapat melakukan perubahan 

maupun penghapusan pada data. Hanya User Admin yang dapat 

mengelola dan melihat Data Master ini. 
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Di dalam Data master terdiri dari menu : 

• Data Jabatan Fungsional 

• Data Jenis Publikasi 

• Data Peran Penulis 

• Data Jenis HKI 

• Data Jenis Prosiding 

• Data Tingkat Pendidikan 

• Data Jurusan 

• Data Level 

• Data Prodi 

• Data Komponen RAB 

• Data SUB Komponen RAB 

• Data Agama 

• Data Bidang Fokus 

• Data Kategori Program Penelitian 
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• Data Sub Kategori Program Penelitian 

• Data Kategori Program Pengabdian 

• Daat Sub Kategori Program Pengabdian 

• Data Jenis Luaran 

• Data Jenis Sub Luaran 

• Data Kriteria Penelitian 

• Data Kriteria Pengabdian 

• Data Tautan 

• Data Visi & Misi 

• Data Buku Panduan Usulan  

Data master ini merupakan menu yang digunakan untuk mengatur data-

data pada aplikasi Simlitabmas. Untuk mengetahui lebih lanjut, lakukan 

langkah-langkah berikut : 

3.2.2.1.1 Data Jabatan Fungsional 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Jabatan 

Fungsional : 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data 

Jabatan Fungsional 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel Daftar Data Jabatan 

Fungsional. Pada daftar Data Jabatan Fungsional dapat dilihat 

sebuah tabel yang menampilkan kategori Jabatan Fungsional. 

Selain itu terdapat pilihan untuk mengubah, menghapus, dan 

menambahkan data. 

a. Tambah Data Jabatan Fungsional 

Untuk menambahkan Data Jabatan Fungsional dapat 

dilakukan, dengan cara klik tombol “Tambah” seperti pada 

gambar. 
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Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa form 

untuk menambahkan data. 

 

b. Mengubah Data Jabatan Fungsional 

Untuk mengubah data jabatan fungsional, dapat dilakukan 

dengan klik tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 

 

c. Hapus Data Jabatan Fungsional 

Jika admin ingin menghapus data pada Jabatan Fungsional, 

admin dapat dilakukan dengan klik tombol “Hapus” seperti 

pada gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 
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3.2.2.1.2 Data Jenis Publikasi  

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Jenis Publikasi:  

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data Jenis 

Publikasi 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel Daftar Data Jenis 

Publikasi. Pada daftar Data Jenis Publikasi dapat dilihat sebuah tabel 

yang menampilkan kategori Jenis Publikasi. Selain itu terdapat pilihan 

untuk mengubah, menghapus, dan menambahkan data. 

a. Tambah Data Jenis Publikasi 

Untuk menambahkan Data Jenis Publikasi dapat dilakukan, 

dengan cara klik tombol “Tambah” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa form 

untuk menambahkan data. 

 

b. Mengubah Data Jenis Publikasi  

Untuk mengubah Data Jenis Publikasi, dapat dilakukan 

dengan klik tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 
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c. Hapus Data Jenis Publikasi  

Jika admin ingin menghapus data pada Jenis Publikasi, 

admin dapat dilakukan dengan klik tombol “Hapus” seperti 

pada gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.3 Data Peran Penulis 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Peran Penulis: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data Peran 

Penulis 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel Daftar Data Peran 

Penulis. Pada daftar Data Peran Penulis dapat dilihat sebuah tabel 

yang menampilkan kategori Peran Penulis. Selain itu terdapat pilihan 

untuk mengubah, menghapus, dan menambahkan data. 

a. Tambah Data Peran Penulis 

Untuk menambahkan Data Peran Penulis dapat dilakukan, 

dengan cara klik tombol “Tambah” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa form 

untuk menambahkan data. 
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b. Mengubah Data Peran Penulis 

Untuk mengubah Data Peran Penulis, dapat dilakukan 

dengan klik tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 

 

c. Hapus Data Peran Penulis  

Jika admin ingin menghapus Data Peran Penulis, admin 

dapat dilakukan dengan klik tombol “Hapus” seperti pada 

gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.4 Data Jenis HKI 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Jenis HKI: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data Jenis 

HKI 
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2. Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel Daftar Data Jenis HKI. 

Pada daftar Data Jenis HKI dapat dilihat sebuah tabel yang 

menampilkan kategori Jenis HKI. Selain itu terdapat pilihan untuk 

mengubah, menghapus, dan menambahkan data. 

a. Tambah Data Jenis HKI 

Untuk menambahkan Data Jenis HKI dapat dilakukan, 

dengan cara klik tombol “Tambah” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa form 

untuk menambahkan data. 

 

b. Mengubah Data Jenis HKI  

Untuk mengubah Data Jenis HKI dapat dilakukan dengan 

klik tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 
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c. Hapus Data Jenis HKI 

Jika admin ingin menghapus Data Jenis HKI admin dapat 

dilakukan dengan klik tombol “Hapus” seperti pada 

gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.5 Data Jenis Prosiding 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Jenis Prosiding: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data Jenis 

Prosiding. 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel Daftar Data Jenis 

Prosiding. Pada daftar Data Jenis Prosiding dapat dilihat sebuah tabel 

yang menampilkan kategori Jenis Prosiding. Selain itu terdapat 

pilihan untuk mengubah, menghapus, dan menambahkan data. 

a. Tambah Data Jenis Prosiding 

Untuk menambahkan Data Jenis Prosiding dapat 

dilakukan, dengan cara klik tombol “Tambah” seperti 

pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa 

form untuk menambahkan data. 
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b. Mengubah Data Jenis Prosiding  

Untuk mengubah Data Jenis Prosiding dapat dilakukan 

dengan klik tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 

 

c. Hapus Data Jenis Prosiding 

Jika admin ingin menghapus Data Jenis Prosiding admin 

dapat dilakukan dengan klik tombol “Hapus” seperti pada 

gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.6 Data Tingkat Pendidikan 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Tingkat 

Pendidikan: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data 

Tingkat Pendidikan Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel 
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Daftar Data Tingkat Pendidikan.  

2. Pada daftar Data Tingkat Pendidikan dapat dilihat sebuah tabel yang 

menampilkan kategori Tingkat Pendidikan. Selain itu terdapat 

pilihan untuk mengubah, menghapus, dan menambahkan data. 

a. Tambah Data Tingkat Pendidikan 

Untuk menambahkan Data Tingkat Pendidikan dapat 

dilakukan, dengan cara klik tombol “Tambah” seperti 

pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa 

form untuk menambahkan data. 

 

b. Mengubah Data Tingkat Pendidikan 

Untuk mengubah Data Tingkat Pendidikan dapat 

dilakukan dengan klik tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 
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c. Hapus Data Tingkat Pendidikan 

Jika admin ingin menghapus Data Tingkat Pendidikan 

admin dapat dilakukan dengan klik tombol “Hapus” 

seperti pada gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

 

3.2.2.1.7 Data Jurusan 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Jurusan: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data 

Jurusan Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel Daftar Data 

Jurusan. Pada daftar Data Jurusan dapat dilihat sebuah tabel yang 

menampilkan kategori Jurusan. Selain itu terdapat pilihan untuk 

mengubah, menghapus, dan menambahkan data. 

a. Tambah Data Jurusan  

Untuk menambahkan Data Jurusan dapat dilakukan, 

dengan cara klik tombol “Tambah” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa 

form untuk menambahkan data. 

 

b. Mengubah Data Jurusan  
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Untuk mengubah Data Tingkat Pendidikan dapat 

dilakukan dengan klik tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 

 

c. Hapus Data Jurusan 

Jika admin ingin menghapus Data Jurusan admin dapat 

dilakukan dengan klik tombol “Hapus” seperti pada 

gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.8 Data Level 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Level: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data 

Level Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel Daftar Data 

Level. Pada daftar Data Level dapat dilihat sebuah tabel yang 

menampilkan kategori Level. Selain itu terdapat pilihan untuk 

mengubah, menghapus, dan menambahkan data. 

a. Tambah Data Level 

Untuk menambahkan Data Level dapat dilakukan, dengan 

cara klik tombol “Tambah” seperti pada gambar. 
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Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa 

form untuk menambahkan data. 

 

b. Mengubah Data Level 

Untuk mengubah Data Level dapat dilakukan dengan klik 

tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 

 

c. Hapus Data Level 

Jika admin ingin menghapus Data Level admin dapat 

dilakukan dengan klik tombol “Hapus” seperti pada 

gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.9 Data Prodi 
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Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Prodi: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data Prodi 

Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel Daftar Data Prodi. Pada 

daftar Data Prodi dapat dilihat sebuah tabel yang menampilkan 

kategori Prodi. Selain itu terdapat pilihan untuk mengubah, 

menghapus, dan menambahkan data. 

a. Tambah Data Prodi 

Untuk menambahkan Data Prodi dapat dilakukan, dengan 

cara klik tombol “Tambah” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa 

form untuk menambahkan data. 

 

b. Mengubah Data Prodi 

Untuk mengubah Data Level dapat dilakukan dengan klik 

tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 
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c. Hapus Data Prodi 

Jika admin ingin menghapus Data Prodi admin dapat 

dilakukan dengan klik tombol “Hapus” seperti pada 

gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.10 Data Komponen RAB 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Komponen 

RAB: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data 

Komponen RAB Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel Daftar 

Data Komponen RAB. Pada daftar Data Komponen RAB dapat dilihat 

sebuah tabel yang menampilkan kategori Komponen RAB. Selain itu 

terdapat pilihan untuk mengubah, menghapus, dan menambahkan 

data. 

a. Tambah Data Komponen RAB 

Untuk menambahkan Data Komponen RAB dapat 

dilakukan, dengan cara klik tombol “Tambah” seperti pada 

gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa form 
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untuk menambahkan data. 

 

b. Mengubah Data Komponen RAB 

Untuk mengubah Data Komponen RAB dapat dilakukan 

dengan klik tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 

 

c. Hapus Data Komponen RAB 

Jika admin ingin menghapus Data Komponen RAB admin 

dapat dilakukan dengan klik tombol “Hapus” seperti pada 

gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.11 Data SUB Komponen RAB 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data SUB 

Komponen RAB: 
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1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data SUB 

Komponen RAB Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel Daftar 

Data SUB Komponen RAB. Pada daftar Data SUB Komponen RAB 

dapat dilihat sebuah tabel yang menampilkan kategori SUB 

Komponen RAB. Selain itu terdapat pilihan untuk mengubah, 

menghapus, dan menambahkan data. 

a. Tambah Data SUB Komponen RAB 

Untuk menambahkan Data SUB Komponen RAB dapat 

dilakukan, dengan cara klik tombol “Tambah” seperti pada 

gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa form 

untuk menambahkan data. 

 

b. Mengubah Data SUB Komponen RAB 

Untuk mengubah Data SUB Komponen RAB dapat 

dilakukan dengan klik tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 
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c. Hapus Data SUB Komponen RAB 

Jika admin ingin menghapus Data SUB Komponen RAB 

admin dapat dilakukan dengan klik tombol “Hapus” seperti 

pada gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.12 Data Agama 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Agama: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data Agama. 

Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel Daftar Data Agama. Pada 

daftar Data Agama dapat dilihat sebuah tabel yang menampilkan 

kategori Agama. Selain itu terdapat pilihan untuk mengubah, 

menghapus, dan menambahkan data. 

a. Tambah Data Agama 

Untuk menambahkan Data Agama dapat dilakukan, dengan 

cara klik tombol “Tambah” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa form 

untuk menambahkan data. 
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b. Mengubah Data Agama 

Untuk mengubah Data Agama dapat dilakukan dengan klik 

tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 

 

c. Hapus Data Agama 

Jika admin ingin menghapus Data Agama admin dapat 

dilakukan dengan klik tombol “Hapus” seperti pada 

gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.13 Data Bidang Fokus 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Bidang Khusus: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data Bidang 

Fokus. Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel Daftar Data 

Bidang Fokus. Pada daftar Data Bidang Fokus dapat dilihat sebuah 
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tabel yang menampilkan kategori Bidang Fokus. Selain itu terdapat 

pilihan untuk mengubah, menghapus, dan menambahkan data. 

a. Tambah Data Bidang Fokus 

Untuk menambahkan Data Bidang Fokus dapat dilakukan, 

dengan cara klik tombol “Tambah” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa form 

untuk menambahkan data. 

 

b. Mengubah Data Bidang Fokus 

Untuk mengubah Data Bidang Fokus dapat dilakukan 

dengan klik tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 

 

c. Hapus Data Bidang Fokus 
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Jika admin ingin menghapus Data Bidang Fokus admin 

dapat dilakukan dengan klik tombol “Hapus” seperti pada 

gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.14 Data Kategori Program Penelitian 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Kategori 

Program Penelitian: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data 

Kategori Program Penelitian. Kemudian akan diarahkan ke halaman 

Tabel Daftar Data Kategori Program Penelitian. Pada daftar Data 

Kategori Program Penelitian dapat dilihat sebuah tabel yang 

menampilkan kategori Kategori Program Penelitian. Selain itu 

terdapat pilihan untuk mengubah, menghapus, dan menambahkan 

data. 

a. Tambah Data Kategori Program Penelitian 

Untuk menambahkan Data Kategori Program Penelitian 

dapat dilakukan, dengan cara klik tombol “Tambah” seperti 

pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa form 

untuk menambahkan data. 
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b. Mengubah Data Kategori Program Penelitian 

Untuk mengubah Data Kategori Program Penelitian dapat 

dilakukan dengan klik tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 

 

c. Hapus Data Kategori Program Penelitian 

Jika admin ingin menghapus Data Kategori Program 

Penelitian admin dapat dilakukan dengan klik tombol 

“Hapus” seperti pada gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.15 Data Sub Kategori Program Penelitian 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Sub Kategori 

Program Penelitian: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data Sub 

Kategori Program Penelitian. Kemudian akan diarahkan ke halaman 

Tabel Daftar Data Sub Kategori Program Penelitian. Pada daftar Data 

Sub Kategori Program Penelitian dapat dilihat sebuah tabel yang 

menampilkan kategori Sub Program Penelitian. Selain itu terdapat 

pilihan untuk mengubah, menghapus, dan menambahkan data. 
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a. Tambah Data Sub Kategori Program Penelitian 

Untuk menambahkan Data Sub Kategori Program 

Penelitian dapat dilakukan, dengan cara klik tombol 

“Tambah” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa 

form untuk menambahkan data. 

 

b. Mengubah Data Sub Kategori Program Penelitian 

Untuk mengubah Data Sub Kategori Program Penelitian 

dapat dilakukan dengan klik tombol “Edit” seperti pada 

gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 

 

c. Hapus Data Sub Kategori Program Penelitian 
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Jika admin ingin menghapus Data Sub Kategori Program 

Penelitian admin dapat dilakukan dengan klik tombol 

“Hapus” seperti pada gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.16 Data Kategori Program Pengabdian 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Kategori 

Program Pengabdian: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data 

Kategori Program Pengabdian. Kemudian akan diarahkan ke halaman 

Tabel Daftar Data Kategori Program Pengabdian. Pada daftar Data 

Kategori Program Pengabdian dapat dilihat sebuah tabel yang 

menampilkan kategori Program Pengabdian. Selain itu terdapat 

pilihan untuk mengubah, menghapus, dan menambahkan data. 

a. Tambah Data Kategori Program Pengabdian 

Untuk menambahkan Data Kategori Program 

Pengabdian dapat dilakukan, dengan cara klik tombol 

“Tambah” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa 

form untuk menambahkan data. 

 

b. Mengubah Data Kategori Program Pengabdian 
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Untuk mengubah Data Kategori Program Pengabdian 

dapat dilakukan dengan klik tombol “Edit” seperti pada 

gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 

 

c. Hapus Data Kategori Program Pengabdian 

Jika admin ingin menghapus Data Kategori Program 

Pengabdian Penelitian admin dapat dilakukan dengan 

klik tombol “Hapus” seperti pada gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.17 Data Sub Kategori Program Pengabdian 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Sub Kategori 

Program Pengabdian: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data Sub 

Kategori Program Pengabdian. Kemudian akan diarahkan ke halaman 

Tabel Daftar Data Sub Kategori Program Pengabdian. Pada daftar 

Data Sub Kategori Program Pengabdian dapat dilihat sebuah tabel 

yang menampilkan kategori Sub Program Pengabdian. Selain itu 
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terdapat pilihan untuk mengubah, menghapus, dan menambahkan 

data. 

a. Tambah Data Sub Kategori Program Pengabdian 

Untuk menambahkan Data Sub Kategori Program 

Pengabdian dapat dilakukan, dengan cara klik tombol 

“Tambah” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa 

form untuk menambahkan data. 

 

b. Mengubah Data Sub Kategori Program Pengabdian 

Untuk mengubah Data Sub Kategori Program 

Pengabdian dapat dilakukan dengan klik tombol “Edit” 

seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 
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c. Hapus Data Sub Kategori Program Pengabdian 

Jika admin ingin menghapus Data Sub Kategori 

Program Pengabdian Penelitian admin dapat dilakukan 

dengan klik tombol “Hapus” seperti pada gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.18 Data Jenis Luaran 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Jenis Luaran: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data Jenis 

Luaran. Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel Daftar Data Jenis 

Luaran. Pada daftar Data Jenis Luaran dapat dilihat sebuah tabel yang 

menampilkan kategori Jenis Luaran. Selain itu terdapat pilihan untuk 

mengubah, menghapus, dan menambahkan data. 

a. Tambah Data Jenis Luaran 

Untuk menambahkan Data Jenis Luaran dapat 

dilakukan, dengan cara klik tombol “Tambah” seperti 

pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa 

form untuk menambahkan data. 
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b. Mengubah Data Jenis Luaran 

Untuk mengubah Data Jenis Luaran dapat dilakukan 

dengan klik tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 

 

c. Hapus Data Jenis Luaran 

Jika admin ingin menghapus Data Jenis Luaran admin 

dapat dilakukan dengan klik tombol “Hapus” seperti 

pada gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.19  Data Jenis Sub Luaran 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Jenis Sub 

Luaran: 
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1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data Jenis 

Sub Luaran. Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel Daftar Data 

Jenis Sub Luaran. Pada daftar Data Jenis Sub Luaran dapat dilihat 

sebuah tabel yang menampilkan kategori Jenis Sub Luaran. Selain itu 

terdapat pilihan untuk mengubah, menghapus, dan menambahkan 

data. 

a. Tambah Data Jenis Sub Luaran 

Untuk menambahkan Data Jenis Sub Luaran dapat 

dilakukan, dengan cara klik tombol “Tambah” seperti 

pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa 

form untuk menambahkan data. 

 

b. Mengubah Data Jenis Sub Luaran 

Untuk mengubah Data Jenis Sub Luaran dapat dilakukan 

dengan klik tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 
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c. Hapus Data Jenis Sub Luaran 

Jika admin ingin menghapus Data Jenis Sub Luaran 

admin dapat dilakukan dengan klik tombol “Hapus” 

seperti pada gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.20 Data Kriteria Penelitian 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Kriteria 

Penelitian: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data Kriteria 

Penelitian. Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel Daftar Data 

Kriteria Penelitian. Pada daftar Data Kriteria Penelitian dapat dilihat 

sebuah tabel yang menampilkan kategori Kriteria Penelitian. Selain itu 

terdapat pilihan untuk mengubah, menghapus, dan menambahkan 

data. 

a. Tambah Data Kriteria Penelitian 

Untuk menambahkan Data Kriteria Penelitian dapat 

dilakukan, dengan cara klik tombol “Tambah” seperti 

pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa 
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form untuk menambahkan data. 

 

b. Mengubah Data Kriteria Penelitian 

Untuk mengubah Data Kriteria Penelitian dapat 

dilakukan dengan klik tombol “Edit” seperti pada 

gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 

 

c. Hapus Data Kriteria Penelitian  

Jika admin ingin menghapus Data Kriteria Penelitian 

admin dapat dilakukan dengan klik tombol “Hapus” 

seperti pada gambar. 
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Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.21 Data Kriteria Pengabdian 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Kriteria 

Pengabdian: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data Kriteria 

Pengabdian. Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel Daftar Data 

Kriteria Pengabdian. Pada daftar Data Kriteria Pengabdian dapat 

dilihat sebuah tabel yang menampilkan kategori Kriteria Pengabdian. 

Selain itu terdapat pilihan untuk mengubah, menghapus, dan 

menambahkan data. 

a. Tambah Data Kriteria Pengabdian 

Untuk menambahkan Data Kriteria Pengabdian dapat 

dilakukan, dengan cara klik tombol “Tambah” seperti 

pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa 

form untuk menambahkan data. 

 

b. Mengubah Data Kriteria Pengabdian 
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Untuk mengubah Data Kriteria Pengabdian dapat 

dilakukan dengan klik tombol “Edit” seperti pada 

gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin 

diubah. 

 

c. Hapus Data Kriteria Pengabdian 

Jika admin ingin menghapus Data Kriteria Pengabdian 

admin dapat dilakukan dengan klik tombol “Hapus” 

seperti pada gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.22  Data Tautan 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Kriteria Tautan: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data 

Tautan. Kemudian akan diarahkan ke halaman Tabel Daftar Data 

Tautan. Pada daftar Data Tautan dapat dilihat sebuah tabel yang 
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menampilkan kategori Tautan. Selain itu terdapat pilihan untuk 

mengubah, menghapus, dan menambahkan data. 

a. Tambah Tautan 

Untuk menambahkan Data Tautan dapat dilakukan, 

dengan cara klik tombol “Tambah” seperti pada 

gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa 

form untuk menambahkan data. 

 

b. Mengubah Data Tautan 

Untuk mengubah Data Tautan dapat dilakukan 

dengan klik tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang 

ingin diubah. 

 

c. Hapus Data Tautan 
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Jika admin ingin menghapus Data Tautan admin 

dapat dilakukan dengan klik tombol “Hapus” seperti 

pada gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 

3.2.2.1.23 Data Visi & Misi 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Visi & Misi: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data Visi 

& Misi. Kemudian akan diarahkan ke halaman Tampil Visi & Misi.  

 

a. Mengubah Data Visi & Misi 

Untuk mengubah Data Visi & Misi dapat dilakukan 

dengan klik tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang 

ingin diubah. Jika data sudah benar maka admin dapat 

mengklik tombol “Ubah Data” 
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3.2.2.1.24 Data Buku Panduan Usulan 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Buku Panduan 

Usulan: 

1. Pertama klik menu Data Master kemudian klik sub-menu Data Buku 

Panduan Usulan. Kemudian akan diarahkan ke halaman Tampil Data 

Buku Panduan Usulan terdapat tampil buku panduan penelitian dan 

pengabdian.  

  

a. Mengubah Data Buku Panduan Usulan 

Untuk mengubah Data Buku Panduan Usulan baik 

penelitian maupun pengabdian dapat dilakukan 

dengan klik tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang 
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ingin diubah. Jika data sudah benar maka admin dapat 

mengklik tombol “Ubah Data” 

 

Untuk melihat file, admin dapat mengklik tombol 

“Buka File” dan akan menampilkan file yang ingin 

dibuka. 

 

3.2.2.2 Data Dosen 

Pada menu Data Dosen, memiliki fungsi untuk menampilkan data-data 

dosen yang ada di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Selain 

itu, pada menu ini, dapat melakukan perubahan data, menghapus data, 

menampikan data, menambahkan data, dan melihat kemajuan dosen. 

Hanya User Admin yang dapat mengelola dan melihat Data Dosen ini. 

 

Berikut langkah-langkah yang dapat dijalankan pada Data Dosen: 

1. Pertama klik menu Data Dosen, kemudian akan diarahkan ke halaman 

Tabel Daftar Data Dosen. Selain itu terdapat pilihan untuk 

menambahkan, mengubah, menghapus,melihat detail dan kemajuan 

data dosen. 
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a. Tambah Tautan 

Untuk menambahkan Data Tautan dapat dilakukan, dengan cara 

klik tombol “Tambah” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul tampilan Pop-up yang berupa form untuk 

menambahkan data. 

 

 

Maka User Admin akan menambahkan data dosen berdasarkan 

form di atas dan membuat akun untuk dosen tersebut. 

b. Mengubah Data Dosen 
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Untuk mengubah Data Tautan dapat dilakukan dengan klik 

tombol “Edit” seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan muncul form pengisian data yang ingin diubah. 

 

 

c. Hapus Data Dosen 

Jika admin ingin menghapus Data Dosen, admin dapat dilakukan 

dengan klik tombol “Hapus” seperti pada gambar. 

 

Maka data yang telah dipilih akan terhapus. 
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d. Detail Data Dosen 

Untuk menampilkan data dosen yang dibuat, maka admin dapat 

melakukannya dengan cara meng klik tombol “Detail User” 

seperti pada gambar. 

 

Kemudian akan menampilkan data dosen yang dipilih. Apabila 

data ingin mengubah identitas dapat meng klik “Ubah Identitas”.  

 

e. Kemajuan Dosen 

Jika admin ingin melihat penelitian dan pengabdian yang 

dilakukan oleh dosen, maka admin dapat melakukan klik pada 

tombol “kemajuan dosen” seperti pada gambar. 

 

Kemudian menampilkan penelitian, pengabdian, artikel Jurnal, 

Hak Kekayaan Intelektual, Artikel Prosiding dan buku yang 

pernah dilakukan oleh dosen. 
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Berikut penjelasan pada menu di kemajuan dosen: 

• Penelitian 

Pada bagian Penelitian ini, menampilkan semua penelitian yang 

pernah dilakukan oleh dosen. 

 

Admin dapat melihat dan mengetahui status dari usulan penelitian 

dosen dan juga melihat informasi tentang penelitian tersebut. Jika 

admin melakukan klik “Tracking Status Usulan” seperti gambar 

berikut. 

 

Kemudian akan menampilkan status dari usulan penelitian yang 

dipilih 
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Selain melihat status dari usulan penelitian, admin juga dapat 

melihat informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh 

dosen. Dengan melakukan klik “Lihat Informasi Penelitian” 

dengan tombol seperti gambar. 

 

Kemudian akan menampilkan informasi tentang penelitian yang 

terdiri dari: 

- Identitas Pengusul-Ketua 

Berikut tampilan dari Identitas Pengusul-Ketua : 

 

- Informasi Usulan Penelitian 

Berikut tampilan dari Informasi Usulan Penelitian : 
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- Biaya yang diusulkan dan disetujui 

Berikut tampilan dari Biaya yang diusulkan dan di Setujui: 

 

- Dokumen Kontrak Usulan 

Berikut tampilan dari Dokumen Kontrak (format surat kontrak 

usulan penelitian) dan upload dokumen tersebut : 

 

- Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir 

Berikut tampilan dari Laporan kemajuan dan Laporan Akhir : 
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- Anggota Reviewer 

Berikut tampilan dari Anggota Reviewer : 

 

Pada tampilan anggota reviewer, admin dapat melihat formulir 

penilaian proposal penelitian dosen. Dengan melakukan klik pada 

tombol “Form Hasil Penilaian” dengan tombol seperti dibawah 

ini. 

 

Kemudian akan menampilkan formulir penilaian. 
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- Identitas Pengusul-Anggota Dosen Peneliti 

Berikut tampilan dari Identitas Pengusul-Anggota Dosen Peneliti: 

 

- Identitas Pengusul-Anggota Peneliti Mahasiswa 

Berikut tampilan dari Identitas Pengusul-Anggota Peneliti 

Mahasiswa : 

 

- Luaran 

Berikut tampilan dari Luaran : 
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- Mitra (DokumenPendukung) 

Berikut tampilan dari Mitra : 

 

- RencanaAnggaranBiaya 

Berikut tampilan dari Rencana Anggaran Biaya : 

 

• Pengabdian 

Pada bagian Pengabdian ini, menampilkan semua pengabdian 

yang pernah dilakukan oleh dosen. 

 

Admin dapat melihat dan mengetahui status dari usulan 

pengabdian dosen dan juga melihat informasi tentang penelitian 

tersebut. jika admin melakukan klik “Tracking Status Usulan” 



56  

seperti gambar berikut. 

 

Maka akan menampilkan status dari usulan penelitian yang 

dipilih 

 

Selain melihat status dari usulan penelitian, admin juga dapat 

melihat informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh 

dosen. Dengan melakukan klik “Lihat Informasi Pengabdian” 

dengan tombol seperti gambar. 

• Artikel Jurnal 

Pada bagian Artikel Jurnal ini, menampilkan pengisian formulir 

yang digunakan dosen untuk mengungah Artikel Jurnal yang 

dibuat. 
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Pada form pengisian terdiri dari : 

- Judul 

Dosen yang ingin mengunggah Artikel Jurnal diwajibkan mengisi 

judul dari artikel jurnal yang telah dibuat. 

- Tahun terbit 

Dosen menetapkan pengunggahan file dengan menentukan tahun 

di terbitkannya artikel jurnla tersebut 

- ISBN 

Dosen diwajibkan mengisi angka ISBN (Internasional Standart 

Book Number) yang ada pada artikel jurnal 

- Jumlah Halaman 

Dosen diwajibkan mengisi jumlah halaman yang terdapat pada 

artikel jurnal 

- Nama Penerbit 

Dosen diwajibkan mengisi nama penerbit dari artikel jurnal 

tersebut 

- URL 

Dosen diwajibkan untuk mengisi URL (Uniform Resource 

Locator) atau sumber artikel jurnal tersebut 

- Unggah 

Dosen diharuskan untuk menambahkan file dari artikel jurnal 

setelah menyelesaikan pengisian data sebelumnya. 

- Submit 

Setelah menyelesaikan pengisian data dan mengunggah file 

artikel jurnal, maka dosen selanjutnya menekan tombol “Submit”. 
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Apabila ingin melihat Data Artikel Jurnal, user dapat meng klik 

tombol Lihat Data Tabel 

 

Maka, akan muncul tampilan “Tampil Data Artikel Jurnal”. 

 

User dapat mencopy, excel, pdf dan print tabel artikel jurnal. 

Selain itu user dapat melihat dengan mengklik tombol file 

 

Untuk menghapus data, user dapat mengklik tombol hapus 

 

dan user dapat mengedit dapat mengklik tombol edit 

 

• Hak Kekayaan Intelektual 

Pada Artikel Jurnal, akan ditampilkan formulir seperti Judul, Jenis 

HKI, Tahun Pelaksanaan, No. Pendaftaran, Status, No.HKI, URL 

dan Unggah (yang digunakan untuk mengunggah dokumen seperti 

word, pdf, excel dan lain-lain). Jika data sudah benar dapat 

mengklik submit dan data Hak Kekayaan Intelektual tersimpan.  
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Apabila ingin melihat Data Hak Kekayaan Intelektual, user dapat 

meng klik tombol Lihat Data Tabel 

 

Maka, akan muncul tampilan Tampil Data Hak Kekayaan 

Intelektual. User dapat mencopy, excel, pdf dan print tabel hak 

kekayaan intelektual.  

 

Untuk melihat data yang telah diunggah, user dapat mengklik 

tombol file  

 

Untuk menghapus data, user dapat mengklik tombol hapus  

 

user dapat mengedit Data Hak Kekayaan Intelektual dengan 

mengklik tombol edit 
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maka akan muncul tampilan pop up edit data hak kekayaan 

intelektual.  

 

• Artikel prosiding  

Pada Artikel Prosiding, akan ditampilkan formulir seperti Judul 

Artikel Prosiding, Nama Prosiding, Tahun Prosiding, Peran 

Penulis, Volume, Nomor, ISBN, URL, Jenis Prosiding dan Unggah 

(yang digunakan untuk menguploud dokumen seperti word, pdf, 

excel dan lain-lain). Jika data sudah benar dapat mengklik submit 

dan data artikel Prosiding tersimpan.  

 

Apabila ingin melihat Data Artikel Prosiding, user dapat meng klik 

tombol Lihat Data Tabel 
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Maka, akan muncul tampilan “Tampil Data Artikel Prosiding”. 

User dapat mencopy, excel, pdf dan print tabel artikel prosiding. 

Selain itu user dapat melihat, mengubah dan menghapus Data 

Artikel Prosiding. 

 

Untuk melihat data yang telah diunggah, user dapat menklik 

tombol file  

 

Untuk menghapus data, user dapat mengklik tombol hapus 

 

User dapat mengedit Data Artikel Prosiding dengan mengklik 

tombol edit 

 

• Buku 

Pada Buku, akan ditampilkan formulir seperti Judul Buku, Tahun 

Terbit, ISBN, Jumlah Halaman, Nama Penerbit, URL dan Unggah 

(yang digunakan untuk menguploud dokumen seperti word, pdf, 

excel dan lain-lain). Jika data sudah benar dapat mengklik submit 

dan data buku tersimpan.  
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Apabila ingin melihat Data Buku, user dapat meng klik tombol 

Lihat Data Tabel 

 

Maka, akan muncul tampilan Tampil Data Buku. User dapat 

mencopy, excel, pdf dan print tabel Data Buku. Selain itu user 

dapat melihat, mengubah dan menghapus Data Buku. 

 

Untuk melihat data yang telah diunggah, user dapat menklik 

tombol file 

 

Untuk menghapus data, user dapat mengklik tombol hapus 

 

User dapat mengedit Data Buku dengan mengklik tombol edit 

 

maka akan muncul tampilan pop up edit data Buku.  
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3.2.2.3 Publikasi 

Menu Publikasi ini merupakan kumpulan data-data penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan oleh dosen, data-

data tersebut merupakan data-data yang telah mendapat penilaian dan 

disetujui oleh reviewer. 

 

Pada menu publikasi ini, terdapat Jurnal, Artikel Prosiding, HKI, Buku, 

Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat. Menu ini hanya dapat 

diakses oleh admin. 

3.2.2.3.1 Jurnal  

Pada sub-menu jurnal merupakan data artikel jurnal yang telah diunggah 

oleh dosen dari berbagai judul dan tahun. Sub-menu ini menampilkan 

data-data jurnal yang pernah di unggah oleh dosen. Terdapat Judul Jurnal, 

ISBN, NIDN, Nama Dosen, Tahun, dan File HKI.  

 

3.2.2.3.2 Artikel Prosiding 

Artikel Prosiding merupakan sub-menu yang berisikan kumpulan data-

data artikel prosiding yang pernah dilakukan oleh dosen di Polman Babel. 
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Pada bagian Artikel Prosiding ini, menampilkan data-data Artikel 

Prosiding yang pernah di unggah oleh dosen. Terdapat Judul Artikel 

Prosiding, ISBN, NIDN dosen, Nama Dosen, Tahun, Peran penulis, 

Volume, dan Jenis Prosiding. 

 

3.2.2.3.3 HKI 

HKI merupakan sub-menu yang berisikan kumpulan data-data HKI yang 

pernah dilakukan oleh dosen di Polman Babel. Pada bagian HKI ini, 

menampilkan data-data HKI yang pernah di unggah oleh dosen. Terdapat 

Judul HKI yang diajukan, NO HKI, NIDN dosen, Nama Dosen, Jenis HKI, 

Tahun Pelaksanaan, Status HKI, dan file HKI yang diunggah. 

 

3.2.2.3.4 Buku 

Buku merupakan sub-menu yang berisikan kumpulan data-data Buku yang 

pernah dilakukan dan diunggah oleh dosen di Polman Babel. Pada bagian 

buku ini, menampilkan data-data buku yang pernah di unggah oleh dosen. 

Terdapat Judul Buku, ISBN, NIDN, Nama Dosen, Tahun, dan file. 
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3.2.2.3.5 Penelitian 

Penelitian merupakan sub-menu yang berisikan kumpulan data-data 

penelitian yang pernah dilakukan dan diunggah oleh dosen di Polman 

Babel. Pada bagian penelitian ini, menampilkan data-data penelitian yang 

pernah di unggah oleh dosen. Terdapat Tanggal Pengusul, NIDN Dosen, 

Nama Pengusul atau Nama ketua, Judul, Status Penelitian, Skor, dan aksi. 

 

3.2.2.3.6 Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pengabdian kepada masyarakat merupakan sub-menu yang berisikan 

kumpulan data-data pengabdian yang pernah dilakukan dan diunggah oleh 

dosen di Polman Babel. Pada bagian sub-menu ini, menampilkan data-data 

Pengabdian Kepada Masyarakat yang pernah di unggah oleh dosen. 

TerdapatTanggal Pengusul, NIDN Dosen, Nama Pengusul atau Nama 

ketua, Judul, Status Pengabdian, Skor, dan aksi. 
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3.2.2.4 Informasi/berita 

Pada menu Informasi atau berita merupakan menu yang menampilkan 

informasi dan berita seputar jadwal penerimaan proposal penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan informasi yang bisa diketahui oleh 

pengguna umum. Pada menu ini terdapat sub-menu yang terdiri Informasi 

Penelitian, Informasi pengabdian, Informasi Umum, dan File Download. 

Menu ini hanya dapat diakses dan dilihat oleh admin P3KM. 

 

Berikut sub-menu dari menu informasi/berita : 

3.2.2.4.1 Informasi Penelitian 

Informasi Penelitian ini menampilkan data-data tentang penelitian yang 

telah dilakukan oleh dosen. Terdapat tanggal penelitian, judul penelitian, 

file penelitian, dan aksi.  

 

Pada bagian aksi terdapat tambah, lihat informasi, edit, dan hapus data.  

Untuk menambah informasi, admin dapat mengklik tombol tambah  
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Maka akan muncul tampilan tambah informasi penelitian. 

 

Untuk melihat informasi, admin dapat mengklik tombol lihat informasi 

 

maka akan muncul pop-up yang menampilkan informasi penelitian yang 

di pilih. Untuk melihat file informasi, admin dapat mengklik buka 

informasi.  

 

Untuk mengedit informasi, admin dapat mengklik tombol edit 
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maka tampilan akan berubah menjadi ke halaman yang dapat mengubah 

data penelitian.  Apabila data sudah diedit, maka admin dapat meng klik 

simpan.  

 

Saat admin menekan tombol hapus maka data penelitian yang dipilih akan 

dihapus. 

 

 

3.2.2.4.2 Informasi Pengabdian 

Informasi Pengabdian ini menampilkan data-data tentang pengabdian 

yang telah dilakukan oleh dosen. Terdapat tanggal pengabdian, judul 

pengabdian, file pengabdian, dan aksi. 

 

Pada bagian aksi terdapat tambah, lihat informasi, edit, dan hapus data.  
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Untuk menambah informasi, admin dapat mengklik tombol tambah  

 

Maka akan muncul tampilan tambah informasi pengabdian. 

 

Untuk melihat informasi, admin dapat mengklik tombol lihat informasi 

 

maka akan muncul pop-up yang menampilkan informasi pengabdian yang 

di pilih. Untuk melihat file informasi, admin dapat mengklik buka 

informasi.  

 

Untuk mengedit informasi, admin dapat mengklik tombol edit 
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maka tampilan akan berubah menjadi ke halaman yang dapat mengubah 

data pengabdian.  Apabila data sudah diedit, maka admin dapat meng klik 

simpan.  

 

Saat admin menekan tombol hapus maka data penelitian yang dipilih akan 

dihapus. 

 

3.2.2.4.3 Informasi Umum 

Informasi Umum ini menampilkan data-data tentang informasi umum 

yang telah dilakukan oleh dosen. Terdapat tanggal pengunggahan file, 

judul file, file informasi umum, dan aksi. 
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Pada bagian aksi terdapat tambah, lihat informasi, edit, dan hapus data.  

Untuk menambah informasi, admin dapat mengklik tombol tambah  

 

Maka akan muncul tampilan tambah informasi umum. 

 

Untuk melihat informasi, admin dapat mengklik tombol lihat informasi 

 

maka akan muncul pop-up yang menampilkan informasi umum yang di 

pilih. Untuk melihat file informasi, admin dapat mengklik buka 

informasi.  

 

Untuk mengedit informasi, admin dapat mengklik tombol edit 



72  

 

maka tampilan akan berubah menjadi ke halaman yang dapat mengubah 

data umum. Apabila data sudah diedit, maka admin dapat meng klik 

simpan.  

 

Saat admin menekan tombol hapus maka data penelitian yang dipilih akan 

dihapus. 

 

3.2.2.4.4 File Download 

File Download ini menampilkan data-data tentang file download yang 

telah dilakukan oleh dosen. Terdapat tanggal pengunggahan file, nama 

file, file download, dan aksi. 

 

Terdapat tombol tambah , jika admin menekan tombol tersebut, 

maka akan muncul pop-up yang dapat admin gunakan untuk menambah 

file download dan juga nama file yang ingin di unggah. 
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74  

3.2.2.5  Penelitian 

Menu penelitian merupakan menu dimana admin mengatur dan 

mengontrol pelaksanaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh dosen. 

Admin juga yang menentukan jadwal, mengamati kemjuan dari proposal 

yang diajukan oleh dosen, dan mengumumkan keputusan dari proposal 

penelitian yang diajukan.  

 

Pada menu Penelitian terdapat sub-menu yang terdiri Daftar Usulan, 

Proses Usulan, Laporan Kemajuan, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, 

Riwayat Usulan. Berikut penjelasan dari sub-menu pada menu penelitian: 

3.2.2.5.1 Daftar Usulan 

Daftar usulan ini merupakan tampilan yang menampilkan semua usulan 

penelitian yang diajukan oleh dosen berupa proposal.  

 

Daftar Usulan ini menampilkan data-data tentang daftar usulan  yang telah 

dilakukan oleh dosen. Terdapat tanggal pengusul, NIDN, Nama Pengusul, 
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Judul, Status Usulan, dan aksi. Admin juga dapat melihat dan melakukan 

tindak lanjut dari proposal yang diajukan. Jika admin menekan tombol 

Atur jadwal Penelitian  

 

maka akan menampilkan pop-up yang bisa admin gunakan untuk 

mengatur jadwal penelitian dari awal buka sampai dengan batas akhir 

pengumpulan. 

 

3.2.2.5.2 Proses Usulan 

Proses Usulan ini merupakan sub-menu yang menampikan proses yang 

dilalui dari proposal atau usulan penelitian yang diajukan oleh dosen.  

 

Proses Usulan ini menampilkan data-data tentang proses usulan  yang 

telah dilakukan oleh dosen. Terdapat tanggal pengusul, NIDN, Nama 

Pengusul, Judul, Status Penelitian, Skor, dan aksi. 

3.2.2.5.3 Laporan Kemajuan 

Laporan kemajuan merupakan sub-menu yang menampilkan laporan dari 

kemajuan jalannya penelitian yang dilakukan oleh dosen. Selain itu, admin 

maupun dosen dapat melihat status dari laporan yang diajukan. 
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Laporan Kemajuan ini menampilkan data-data tentang laporan kemajuan  

yang telah dilakukan oleh dosen. Terdapat tanggal pengusul, NIDN, Nama 

Pengusul, Judul, Status Penelitian, Status Laporan Kemajuan, Skor, dan 

aksi. 

Pada bagian aksi terdapat Tracking Status, lihat Informasi penelitian, dan 

file penelitian.  

Saat admin menekan tombol Tracking Status 

 

maka akan muncul pop-up yang menampilkan hasil Tracking Status yang 

di pilih. Tracking status ini merupakan proses yang dilewati dalam 

menjalankan pengajuan penelitian yang dilakukan oleh dosen/pengusul. 
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Disaat admin menekan tombol Lihat Informasi  

 

maka akan menampilkan informasi laporan kemajuan penelitian mulai 

dari reviewer, status dan hasil penilaian yang dilakukan oleh reviewer, 

dan informasi seputar penelitian tersebut. Saat admin menekan admin 

menekan tombol file  

 

maka akan menampilkan file penelitian yang telah diunggah. 

3.2.2.5.4 Laporan Akhir 

Laporan akhir merupakan sub-menu yang menampilkan laporan akhir dari 

penelitian yang dilakukan oleh dosen dan juga keputusan akhir dari 

penelitian tersebut. 

 

Laporan Akhir ini menampilkan data-data tentang laporan akhir yang telah 

dilakukan oleh dosen. Terdapat tanggal pengusul, NIDN, Nama Pengusul, 

Judul, Status Pengabdian, Status Laporan akhir, Skor, dan aksi. Pada 

bagian aksi terdapat Tracking Status, lihat Informasi pengabdian, dan file 

pengabdian.  

Saat admin menekan tombol Tracking Status 
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maka akan muncul pop-up yang menampilkan hasil Tracking Status yang 

di pilih. Tracking status ini merupakan proses yang dilewati dalam 

menjalankan pengajuan pengabdian yang dilakukan oleh dosen/pengusul.  

 

Saat admin menekan tombol Lihat Informasi  

 

Maka akan menampilkan informasi laporan kemajuan pengabdian mulai 

dari reviewer, status dan hasil penilaian yang dilakukan oleh reviewer, dan 

informasi seputar penelitian tersebut.  

Saat admin menekan admin menekan tombol file  

 

Maka akan menampilkan file penelitian yang telah diunggah. 

3.2.2.5.5 Riwayat Usulan 

Riwayat Usulan merupakan sub-menu yang menampilkan judul 

pengabdian yang pernah dilakukan oleh dosen.  
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ini menampilkan data-data tentang Riwayat Usulan yang telah dilakukan 

oleh dosen. Terdapat tanggal pengusul, NIDN, Nama Pengusul, Judul, 

Status Pengabdian, Status Laporan akhir, Skor, dan aksi. 

Saat admin menekan tombol Tracking Status 

 

maka akan muncul pop-up yang menampilkan hasil Tracking Status yang 

di pilih. Tracking status ini merupakan proses yang dilewati dalam 

menjalankan pengajuan penelitian yang dilakukan oleh dosen/pengusul.  
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3.2.2.6 Pengabdian Kepada Masyarakat 

Menu Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan menu dimana admin 

mengatur dan mengontrol pelaksanaan dari Pengabdian yang akan 

dilakukan oleh dosen. Admin juga yang menentukan jadwal, mengamati 

kemjuan dari proposal yang diajukan oleh dosen, dan mengumumkan 

keputusan dari proposal Pengabdian yang diajukan.  

 

Pada menu Pengabdian terdapat sub-menu yang terdiri Daftar Usulan, 

Proses Usulan, Laporan Kemajuan, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, 

Riwayat Usulan. Berikut penjelasan dari sub-menu pada menu penelitian: 

3.2.2.6.1 Daftar Usulan 

Daftar usulan ini merupakan tampilan yang menampilkan semua usulan 

pengabdian yang diajukan oleh dosen berupa proposal.  

 

Daftar Usulan ini menampilkan data-data tentang daftar usulan  yang telah 

dilakukan oleh dosen. Terdapat tanggal pengusul, NIDN, Nama Pengusul, 

Judul, Status Usulan, dan aksi. Admin juga dapat melihat dan melakukan 

tindak lanjut dari proposal yang diajukan. Jika admin menekan tombol 

Atur jadwal Penelitian 

 

maka akan menampilkan pop-up yang bisa admin gunakan untuk 
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mengatur jadwal pengabdian dari awal buka sampai dengan batas akhir 

pengumpulan. 

 

3.2.2.6.2 Proses Usulan 

Proses Usulan ini merupakan sub-menu yang menampikan proses yang 

dilalui dari proposal atau usulan pengabdian yang diajukan oleh dosen.  

 

Proses Usulan ini menampilkan data-data tentang proses usulan  yang 

telah dilakukan oleh dosen. Terdapat tanggal pengusul, NIDN, Nama 

Pengusul, Judul, Status Penelitian, Skor, dan aksi. 

3.2.2.6.3 Laporan Kemajuan 

Laporan kemajuan merupakan sub-menu yang menampilkan laporan dari 

kemajuan jalannya pengabdian yang dilakukan oleh dosen. Selain itu, 

admin maupun dosen dapat melihat status dari laporan yang diajukan. 

 

Laporan Kemajuan ini menampilkan data-data tentang laporan kemajuan  

yang telah dilakukan oleh dosen. Terdapat tanggal pengusul, NIDN, Nama 

Pengusul, Judul, Status Penelitian, Status Laporan Kemajuan, Skor, dan 

aksi. 
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Pada bagian aksi terdapat Tracking Status, lihat Informasi pengabdian, dan 

file pengabdian.  

Saat admin menekan tombol Tracking Status 

 

maka akan muncul pop-up yang menampilkan hasil Tracking Status yang 

di pilih. Tracking status ini merupakan proses yang dilewati dalam 

menjalankan pengajuan pengabdian yang dilakukan oleh dosen/pengusul.  

 

Disaat admin menekan tombol Lihat Informasi  

 

Maka akan menampilkan informasi laporan kemajuan pengabdian mulai 

dari reviewer, status dan hasil penilaian yang dilakukan oleh reviewer, dan 

informasi seputar penelitian tersebut.  

Saat admin menekan admin menekan tombol file  

 

Maka akan menampilkan file pengabidan yang telah diunggah. 

3.2.2.6.4 Laporan Akhir 

Laporan akhir merupakan sub-menu yang menampilkan laporan akhir dari 



83  

penelitian yang dilakukan oleh dosen dan juga keputusan akhir dari 

pengabdian tersebut. 

 

Laporan Akhir ini menampilkan data-data tentang laporan akhir yang telah 

dilakukan oleh dosen. Terdapat tanggal pengusul, NIDN, Nama Pengusul, 

Judul, Status Penelitian, Status Laporan akhir, Skor, dan aksi.  

Pada bagian aksi terdapat Tracking Status, lihat Informasi penelitian, dan 

file penelitian.  

Saat admin menekan tombol Tracking Status  

 

maka akan muncul pop-up yang menampilkan hasil Tracking Status yang 

di pilih. Tracking status ini merupakan proses yang dilewati dalam 

menjalankan pengajuan penelitian yang dilakukan oleh dosen/pengusul.  

 

Disaat admin menekan tombol Lihat Informasi  
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maka akan menampilkan informasi laporan kemajuan penelitian mulai 

dari reviewer, status dan hasil penilaian yang dilakukan oleh reviewer, dan 

informasi seputar penelitian tersebut.  

Saat admin menekan admin menekan tombol file  

 

Maka akan menampilkan file penelitian yang telah diunggah. 

3.2.2.6.5 Riwayat Usulan 

Riwayat Usulan merupakan sub-menu yang menampilkan judul penelitian 

yang pernah dilakukan oleh dosen.  

 

ini menampilkan data-data tentang Riwayat Usulan yang telah dilakukan 

oleh dosen. Terdapat tanggal pengusul, NIDN, Nama Pengusul, Judul, 

Status Pengabdian, Status Laporan akhir, Skor, dan aksi. 

Saat admin menekan tombol Tracking Status 

 

maka akan muncul pop-up yang menampilkan hasil Tracking Status yang 

di pilih. Tracking status ini merupakan proses yang dilewati dalam 

menjalankan pengajuan penelitian yang dilakukan oleh dosen/pengusul.  
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Disaat admin menekan tombol Lihat Informasi  

 

maka akan menampilkan informasi laporan kemajuan penelitian mulai 

dari reviewer, status dan hasil penilaian yang dilakukan oleh reviewer, dan 

informasi seputar penelitian tersebut.  

3.2.2.7 Keluar (Log Out) 

Pada halaman logout digunakan untuk keluar dari halaman utama 

sistem. User dapat men klik tombol Logout dan langsung keluar dari 

sistem.  
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3.2.3 Halaman Dosen 

Halaman muka (home) Sistem Informasi Manajemen Penelitian Dan 

Pengabdian kepada Masyarakat menampilkan kata sambutan “Selamat 

Datang (nama dosen), Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung”. 

Dibawahnya terdapat sebuah konten yang berisikan informasi terbaru dan 

terupdate yang akan ditampilkan pada halaman Home.  

 

Menu dalam Sistem Informasi Manajemen Penelitian Dan 

Pengabdian kepada Masyarakat  (Dosen) : 
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3.2.3.1 Menu Data Dosen 

Dimana menu ini digunakan untuk mengelola data pribadi dari dosen 

yang bersangkutan dan melihat data dosen lainnya.  

 

Didalam menu Data Dosen terdapat menu : 

1. Data Pribadi 

2. Data Dosen 

 

3.2.3.1.1  Data Pribadi 

1. Pertama klik menu “Data Dosen” kemudian klik submenu 

“Data Pribadi” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman data pribadi dosen 

yang berisi Identitas Dosen, Artikel Jurnal, Hak Kekayaan 

Intelektual, Artikel Prosiding dan Buku.  

 

a. Identitas Dosen  

 

Pada Identitas Dosen, akan ditampilkan informasi serta biodata 

dari dosen. Apabila ingin mengubah identitas dapat mengklik 

tombol kuning yang bertuliskan “Ubah Identitas”.  

 



88  

 

Setelah itu user akan diarahkan ke halaman “ubah data dosen” 

yang berisi formulir data pribadi dosen yang dapat diubah 

apabila terdapat kesalahan dalam penginputan.  

 

Selain itu, user juga dapat mengubah akun dengan cara menulis 

NIDN, NIP atau NIK sebagai username dan password. Jika data 

sudah tepat maka klik tombol “Simpan” dan data akan 

tersimpan.   

 

b. Artikel Jurnal 

Pada Artikel Jurnal, akan ditampilkan formulir seperti Judul, 

Tahun Terbit, ISBN, Jumlah halaman, Nama Penerbit, URL dan 

Unggah (yang digunakan untuk menguploud dokumen seperti 

word, pdf, excel dan lain-lain). Jika data sudah benar dapat 

mengklik submit dan data artikel jurnal tersimpan.  
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Apabila ingin melihat Data Artikel Jurnal, user dapat meng klik 

tombol “Lihat Data Tabel” 

 

Maka, akan muncul tampilan “Tampil Data Artikel Jurnal”. 

 

 User dapat mencopy, excel, pdf dan print tabel artikel jurnal. 

Selain itu user dapat melihat dengan mengklik tombol file 

 

Untuk menghapus data, user dapat mengklik tombol hapus 

 

dan user dapat mengedit dapat mengklik tombol edit  

 

 

c. Hak Kekayaan Intelektual 

Pada Artikel Jurnal, akan ditampilkan formulir seperti Judul, 

Jenis HKI, Tahun Pelaksanaan, No. Pendaftaran, Status, 

No.HKI, URL dan Unggah (yang digunakan untuk menguploud 

dokumen seperti word, pdf, excel dan lain-lain). Jika data sudah 

benar dapat mengklik submit dan data Hak Kekayaan 

Intelektual tersimpan.  
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Apabila ingin melihat Data Hak Kekayaan Intelektual, user 

dapat meng klik tombol “Lihat Data Tabel” 

 

Maka, akan muncul tampilan “Tampil Data Hak Kekayaan 

Intelektual”. User dapat mencopy, excel, pdf dan print tabel 

hak kekayaan intelektual.  

  

Untuk melihat data yang telah diunggah, user dapat mengklik 

tombol file  

 

Untuk menghapus data, user dapat mengklik tombol hapus  

 

dan user dapat mengedit Data Hak Kekayaan Intelektual dengan 

mengklik tombol edit 

 

Maka akan muncul tampilan pop up edit data hak kekayaan 

intelektual.  
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d. Artikel Prosiding 

Pada Artikel Prosiding, akan ditampilkan formulir seperti Judul 

Artikel Prosiding, Nama Prosiding, Tahun Prosiding, Peran 

Penulis, Volume, Nomor, ISBN, URL, Jenis Prosiding dan 

Unggah (yang digunakan untuk menguploud dokumen seperti 

word, pdf, excel dan lain-lain). Jika data sudah benar dapat 

mengklik submit dan data artikel Prosiding tersimpan.  

 

Apabila ingin melihat Data Artikel Prosiding, user dapat meng 

klik tombol “Lihat Data Tabel” 

 

Maka, akan muncul tampilan “Tampil Data Artikel 

Prosiding”. User dapat mencopy, excel, pdf dan print tabel 

artikel prosiding. Selain itu user dapat melihat, mengubah dan 

menghapus Data Artikel Prosiding. 
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Untuk melihat data yang telah diunggah, user dapat menklik 

tombol file  

 

Untuk menghapus data, user dapat mengklik tombol hapus 

 

dan user dapat mengedit Data Artikel Prosiding dengan 

mengklik tombol edit 

 

e. Buku 

Pada Buku, akan ditampilkan formulir seperti Judul Buku, 

Tahun Terbit, ISBN, Jumlah Halaman, Nama Penerbit, URL 

dan Unggah (yang digunakan untuk menguploud dokumen 

seperti word, pdf, excel dan lain-lain). Jika data sudah benar 

dapat mengklik submit dan data buku tersimpan.  

 

Apabila ingin melihat Data Buku, user dapat meng klik tombol 

“Lihat Data Tabel”  

 

Maka, akan muncul tampilan “Tampil Data Buku”. User dapat 

mencopy, excel, pdf dan print tabel Data Buku. Selain itu user 
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dapat melihat, mengubah dan menghapus Data Buku. 

 

Untuk melihat data yang telah diunggah, user dapat menklik 

tombol file 

 

Untuk menghapus data, user dapat mengklik tombol hapus  

 

dan user dapat mengedit Data Hak Kekayaan Intelektual dengan 

mengklik tombol edit  

 

Maka akan muncul tampilan pop up edit data hak kekayaan 

intelektual.  

3.2.3.1.2 Data Dosen 

1. Pertama klik menu “Data Dosen” kemudian klik submenu 

“Data Dosen” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman table data dosen. 

Pada Data Dosen dapat dilihat sebuah tabel yang dimana 

menampilkan NIDN, Nama Dosen, Program Studi dan 

status dari dosen lain.   

 

 

3. Untuk melihat detail dari Data Dosen dapat meng klik 

tombol detail  
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maka akan muncul gambar seperti di bawah yang berisi 

informasi dari dosen.  
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3.2.3.2 Menu Informasi/Berita 

Dimana menu ini digunakan untuk melihat Informasi/Berita seperti 

Informasi Penelitian, Informasi Pengabdian, Informasi Umum dan File 

Download.  

 

Dimana didalam menu Informasi/Berita terdapat menu : 

• Informasi Penelitian 

• Informasi Pengabdian 

• Informasi Umum 

• File Download 

 

3.2.3.2.1 Informasi Penelitian 

1. Pertama klik menu “Informasi/Berita” kemudian klik 

submenu “Informasi Penelitian” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman Informasi 

Penelitian yang dimana user dapat melihat informasi 

seputar penelitian.  

 

3. Untuk melihat Detail dari informasi dapat mengklik 

tombol lihat pada tabel.  

  

Maka akan muncul tampilan “Lihat Informasi”. Untuk 

melihat File informasi dapat meng klik “Buka File”.  
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4. User juga dapat melihat data-data berdasarkan tahun 

menggunakan “filter” 

 

yang terletak dipojok kanan tampilan. User dapat 

menuliskan tahun atau dapat meng klik tombol kalender 

 kemudian  klik tombol cari/search  untuk mencari 

data sesuai tahun. 

3.2.3.2.2 Informasi Pengabdian 

1. Pertama klik menu “Informasi/Berita” kemudian klik 

submenu “Informasi Pengabdian” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman Informasi 

Pengabdian yang dimana user Dosen dapat melihat 

informasi seputar pengabdian.  

 

3. Untuk melihat Detail dari informasi dapat mengklik 

tombol lihat pada tabel. 

 

Maka akan muncul tampilan “Lihat Informasi”. Untuk 

melihat File informasi dapat meng klik “Buka File”.  
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4. User juga dapat melihat data-data berdasarkan tahun 

menggunakan “filter”  

 

yang terletak dipojok kanan tampilan. User dapat 

menuliskan tahun atau dapat meng klik tombol kalender 

 kemudian  klik tombol cari/search  untuk mencari 

data sesuai tahun. 

3.2.3.2.3 Informasi Umum 

1. Pertama klik menu “Informasi/Berita” kemudian klik 

submenu “Informasi Umum” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman Informasi Umum 

yang dimana user Dosen dapat melihat informasi umum.  

 

3. Untuk melihat Detail dari informasi dapat mengklik 

tombol lihat  pada tabel. 

 

Maka akan muncul tampilan “Lihat Informasi”. Untuk 

melihat File informasi dapat meng klik “Buka File”.  
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4. User juga dapat melihat data-data berdasarkan tahun 

menggunakan “filter”  

 

yang terletak dipojok kanan tampilan. User dapat 

menuliskan tahun atau dapat meng klik tombol kalender 

 kemudian  klik tombol cari/search  untuk mencari 

data sesuai tahun. 

3.2.3.2.4 File Download 

1. Pertama klik menu “Informasi/Berita” kemudian klik 

submenu “File Download” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman “Tampil File 

Download” dalam bentuk tabel. File Download ini 

berfungsi untuk mendownload file-file yang dibutuhkan 

dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

3. User juga dapat melihat data-data berdasarkan tahun 

menggunakan “filter”  yang terletak 

dipojok kanan tampilan. User dapat menuliskan tahun atau 

dapat meng klik tombol kalender  kemudian  klik 

tombol cari/search  untuk mencari data sesuai tahun. 
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3.2.3.3 Menu Penelitian 

Dimana menu ini digunakan untuk mengelola data penelitian seperti 

Usulan Baru, Daftar Usulan, Proses Usulan dan Riwayat Usulan.  

 

Dimana didalam menu Penelitian terdapat menu : 

• Usulan Baru 

• Daftar Usulan 

• Proses Usulan 

• Riwayat Usulan 

 

3.2.3.3.1 Usulan Baru  

1. Pertama klik menu “Penelitian” kemudian klik submenu 

“Usulan Baru” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman Usulan Baru 

Penelitian yang dimana terdapat formulir usulan seperti judul 

usulan, skema usulan dan substansi usulan.  

• Judul usulan 

 

Pada judul usulan terdapat judul dan ukuran TKT yang harus 

diisi oleh user. Apabila data sudah tepat, klik tombol next 
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untuk  melanjutkan ke tahap selanjutnya 

• Skema Usulan 

  

Pada skema Usulan terdapat kategori program, skema 

penelitian, bidang fokus penelitian dan upload file konten 

dokumen usulan. Di sebelah kanan terdapat file yang dapat 

di download oleh user.  

• Substansi Usulan 

 

Pada Substansi usulan terdapat objek penelitian, lokasi 

penelitian, instantsi lain yang terlibat, temuan/luaran yang 

ditargetkan dan kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu. 

Apabila data sudah tepat, user dapat menklik tombol “buat 

usulan baru”.  

3.2.3.3.2 Daftar Usulan 

1. Pertama klik menu “Penelitian” kemudian klik submenu 
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“Daftar Usulan” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman “Tampil Daftar 

Usulan” yang dimana user dapat melihat daftar usulan, status 

pengusul dan status penelitian. 

 

3. Untuk menambahkan informasi dapat mengklik tombol 

tambah informasi  kemudian akan muncul tampilan 

“Tambah Informasi penelitian” yang berisi identitas 

pengusul ketua, tambah informasi penelitian dan informasi 

usulan penelitian.  

 

 

Di dalam tambah informasi penelitian terdapat 4 menu yaitu 

anggota, luaran, rab, dan mitra.  

 

a. Anggota 
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Pada menu anggota, dapat menambahkan anggota penelitian 

dosen dan mahasiswa. Untuk menambahkan anggota dosen 

dapat meng klik tombol tambah  maka akan muncul 

tampilan “tambah anggota” untuk dosen. Apabila sudah diisi, 

user dapat menyimpan data dengan meng klik tombol 

simpan.   

 

Apabila ingin menambahkan anggota mahasiswa dapat 

mengklik tombol tambah  maka akan muncul 

tampilan “tambah anggota mahasiswa” untuk mahasiswa. 

Apabila sudah diisi, user dapat menyimpan data dengan 

meng klik tombol simpan.   
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Untuk kembali ke tampilan tambah informasi penelitian, user 

dapat mengklik tombol kembali .  

b. Luaran 

 

Pada menu luaran, untuk menambahkan luaran dapat meng 

klik tombol tambah  maka akan muncul tampilan 

“tambah luaran” untuk . Apabila sudah diisi, user dapat 

menambah data dengan meng klik tombol tambahkan data.   

 

Untuk kembali ke tampilan tambah informasi penelitian, user 

dapat mengklik tombol kembali .  

c. RAB 

 

Pada menu RAB, untuk menambahkan anggaran biaya dapat 

meng klik tombol tambah  maka akan muncul 

tampilan “tambah rencana anggaran biaya ” untuk . Apabila 

sudah diisi, user dapat menambahkan data dengan meng klik 

tombol tambahkan data.   
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Untuk kembali ke tampilan tambah informasi penelitian, user 

dapat mengklik tombol kembali .  

d. Mitra 

 

Pada menu Mitra, untuk menambahkan mitra dapat meng 

klik tombol tambah  maka akan muncul tampilan 

“tambah mitra” untuk . Apabila sudah diisi, user dapat 

menyimpan data dengan meng klik tombol tambahkan data.   

 

Untuk kembali ke tampilan tambah informasi penelitian, user 

dapat mengklik tombol kembali .  

4. Untuk mengajukan usulan dapat mengklik  dan 

akan muncul tampilan “perhatian”. Jika sudah yakin data 

yang dikirim sudah benar, maka user dapat meng klik 

“ajukan usulan”. Data berhasil diusulkan.  
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5. Apabila usulan telah diajukan maka status pengusul akan 

berubah menjadi ajukan.  

 

6. User dapat melihat tracking status usulan dengan mengklik 

tombol  maka akan muncul tampilan yang berisi tracking 

status.  

 

7. Dan user dapat melihat informasi penelitian dengan menklik 

tombol , maka akan muncul tampilan informasi 

penelitian.  
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3.2.3.3.4 Proses Usulan 

1. Pertama klik menu “Penelitian” kemudian klik submenu 

“Proses Usulan” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman Proses usulan yang 

dimana user dapat melihat tabel dari usulan lanjutan.  

 

3. Untuk melihat tracking status dapat mengklik tombol 

“tracking status”  pada tabel. Maka akan muncul tampilan 

“Tracking Status”.  
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4. User dapat melihat informasi penelitian dengan menklik 

tombol , maka akan muncul tampilan informasi penelitian 

 

 

 

 

 

5. User dapat mengupload dokumen kontrak usulan pengusul 

dengan file upload harus berformat PDF / WORD dengan 

ukuran maksimal 5 MB.  Apabila file upload telah dipilih, user 
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dapat mengklik .  

 

6. Untuk meng upload Laporan kemajuan, user dapat kembali ke 

menu Penelitian dengan sub menu Proses Usulan. 

 

Kemudian klik , maka akan muncul 

tampilan upload laporan kemajuan. Apabila file Laporan 

Kemajuan telah dipilih, maka user dapat mengirimkan laporan 

dengan menklik .  

 

7. User dapat membuka laporan kemajuan dengan cara klik 

 pada tabel usulan lanjutan.  

User dapat meng upload laporan akhir dengan cara klik 

“Upload Laporan Akhir”  maka akan muncul 

tampilan upload laporan akhir.  
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3.2.3.3.5 Riwayat Pengusul 

1. Pertama klik menu “Penelitian” kemudian klik submenu 

“Tampil Riwayat Pengusul” 

 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman table tampil riwayat 

usulan yang terdapat Tanggal Pengusul, NIDN, Nama 

Pengusul/Nama Ketua, Judul, Status Penelitian dan Skor 

yang di dapatkan.  Untuk melihat tracking status user dapat 

mengklik tombol “tracking status”  pada tabel. 

 

Dan user dapat melihat informasi penelitian dengan menklik 

tombol lihat informasi penelitian . 
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3.2.3.4 Pengabdian Masyarakat 

Dimana menu ini digunakan untuk mengelola data penelitian seperti 

Usulan Baru, Daftar Usulan, Proses Usulan dan Riwayat Usulan.  

 

Dimana didalam menu Penelitian terdapat menu : 

• Usulan Baru 

• Daftar Usulan 

• Proses Usulan 

• Riwayat Usulan 

 

3.2.3.4.1 Usulan Baru  

1. Pertama klik menu “Pengabdian Masyarakat ” kemudian klik 

submenu “Usulan Baru” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman Usulan Baru Pengabdian 

yang dimana terdapat formulir usulan seperti judul usulan, skema 

usulan dan substansi usulan. 

• Judul usulan 

 

Pada judul usulan terdapat judul dan ukuran TKT yang harus diisi 

oleh user. Apabila data sudah tepat, klik tombol next untuk  

melanjutkan ke tahap selanjutnya 
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• Skema Usulan 

  

Pada skema Usulan terdapat kategori program, skema 

pengabdian, bidang fokus pengabdian dan upload file konten 

dokumen usulan. Di sebelah kanan terdapat file yang dapat di 

download oleh user.  

• Substansi Usulan 

 

Pada Substansi usulan terdapat objek penelitian, lokasi penelitian, 

instantsi lain yang terlibat, temuan/luaran yang ditargetkan dan 

kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu. Apabila data sudah 

tepat, user dapat menklik tombol “buat usulan baru”.  

3.2.3.4.2 Daftar Usulan 

1. Pertama klik menu “Pengabdian Masyarakat” kemudian klik 

submenu “Daftar Usulan” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman “Tampil Daftar Usulan” 

yang dimana user dapat melihat daftar usulan,  status pengusul 

dan status penelitian. 
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3. Untuk menambahkan informasi dapat mengklik tombol tambah 

informasi  kemudian akan muncul tampilan “Tambah Informasi 

penelitian” yang berisi identitas pengusul ketua, tambah informasi 

penelitian dan informasi usulan penelitian.  

 

 

Di dalam tambah informasi penelitian terdapat 4 menu yaitu 

anggota, luaran, rab, dan mitra.  

 

a. Anggota 

Pada menu anggota, dapat menambahkan anggota penelitian 

dosen dan mahasiswa. Untuk menambahkan anggota dosen 

dapat meng klik tombol tambah  maka akan muncul 

tampilan “tambah anggota” untuk dosen. Apabila sudah diisi, 

user dapat menyimpan data dengan meng klik tombol simpan.   



114  

 

Apabila ingin menambahkan anggota mahasiswa dapat 

mengklik tombol tambah  maka akan muncul tampilan 

“tambah anggota mahasiswa” untuk mahasiswa. Apabila 

sudah diisi, user dapat menyimpan data dengan meng klik 

tombol simpan.   

 

Untuk kembali ke tampilan tambah informasi penelitian, user 

dapat mengklik tombol kembali .  

 

b. Luaran 

Pada menu luaran, untuk menambahkan luaran dapat meng 

klik tombol tambah  maka akan muncul tampilan 

“tambah luaran” untuk . Apabila sudah diisi, user dapat 

menambah data dengan meng klik tombol tambahkan data.   
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Untuk kembali ke tampilan tambah informasi penelitian, user 

dapat mengklik tombol kembali .  

 

c. RAB 

Pada menu RAB, untuk menambahkan anggaran biaya dapat 

meng klik tombol tambah  maka akan muncul 

tampilan “tambah rencana anggaran biaya ” untuk . Apabila 

sudah diisi, user dapat menambahkan data dengan meng klik 

tombol tambahkan data.   

 

Untuk kembali ke tampilan tambah informasi penelitian, user 

dapat mengklik tombol kembali .  

 

d. Mitra 

Pada menu Mitra, untuk menambahkan mitra dapat meng klik 

tombol tambah  maka akan muncul tampilan “tambah 

mitra” untuk . Apabila sudah diisi, user dapat menyimpan data 

dengan meng klik tombol tambahkan data.   
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Untuk kembali ke tampilan tambah informasi penelitian, user 

dapat mengklik tombol kembali .  

 

4. Untuk mengajukan usulan dapat mengklik  dan akan 

muncul tampilan “perhatian”. Jika sudah yakin data yang dikirim 

sudah benar, maka user dapat meng klik “ajukan usulan”. Data 

berhasil diusulkan.  

 

 

5. Apabila usulan telah diajukan maka status pengusul akan berubah 

menjadi ajukan.  

 

6. User dapat melihat tracking status usulan dengan mengklik 

tombol  maka akan muncul tampilan yang berisi tracking 

status.  
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7. Dan user dapat melihat informasi penelitian dengan menklik 

tombol , maka akan muncul tampilan informasi penelitian.  
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3.2.3.4.3 Proses Usulan 

1. Pertama klik menu “Pengabdian” kemudian klik submenu 

“Proses Usulan” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman Proses usulan yang dimana 

user dapat melihat tabel dari usulan lanjutan.  

 

3. Untuk melihat tracking status dapat mengklik tombol “tracking 

status”  pada tabel. Maka akan muncul tampilan “Tracking 

Status”.  

 

4. User dapat melihat informasi penelitian dengan menklik tombol 

, maka akan muncul tampilan informasi penelitian.  
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5. User dapat mengupload dokumen kontrak usulan pengusul dengan 

file upload harus berformat PDF / WORD dengan ukuran maksimal 

5 MB.  Apabila file upload telah dipilih, user dapat mengklik 

.  

 

6. Untuk meng upload Laporan kemajuan, user dapat kembali ke 

menu Pengabdian Kepada Masyarakat dengan sub menu Proses 

Usulan. 
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Kemudian klik , maka akan muncul tampilan 

upload laporan kemajuan. Apabila file Laporan Kemajuan telah 

dipilih, maka user dapat mengirimkan laporan dengan menklik 

.  

 

7. User dapat membuka laporan kemajuan dengan cara klik 

 pada tabel usulan lanjutan.  

dan dapat meng upload laporan akhir dengan cara klik “Upload 

Laporan Akhir”  maka akan muncul tampilan upload 

laporan akhir.  

 

 

3.2.3.4.4  Riwayat Usulan 

1. Pertama klik menu “Penelitian” kemudian klik submenu 

“Tampil Riwayat Pengusul” 
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2. Kemudian akan diarahkan ke halaman table tampil riwayat 

usulan yang terdapat Tanggal Pengusul, NIDN, Nama 

Pengusul/Nama Ketua, Judul, Status Penelitian dan Skor yang 

di dapatkan.  Untuk melihat tracking status user dapat mengklik 

tombol “tracking status”  pada tabel. 

 

Dan user dapat melihat informasi penelitian dengan menklik 

tombol lihat informasi penelitian . 
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3.2.3.5 Keluar (Logout) 

Pada halaman logout digunakan untuk keluar dari halaman utama 

sistem. User dapat men klik tombol Logout dan langsung keluar dari 

sistem.  
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3.2.4  Halaman Reviewer 

Halaman muka (home) Sistem Informasi Manajemen Penelitian Dan 

Pengabdian kepada Masyarakat menampilkan kata sambutan “Selamat 

Datang (nama reviewer), Politeknik Manufaktur Negeri Bangka 

Belitung”. Dibawahnya terdapat sebuah konten yang berisikan informasi 

terbaru dan terupdate yang akan ditampilkan pada halaman Home.  

 

 

Menu dalam Sistem Informasi Manajemen Penelitian Dan 

Pengabdian kepada Masyarakat  (Reviewer) : 
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3.2.4.1 Menu Data Dosen 

Dimana menu ini digunakan untuk mengelola data pribadi dari dosen 

yang bersangkutan (reviewer) dan melihat data dosen lainnya.  

 

Didalam menu Data Dosen terdapat menu : 

1. Data Pribadi 

2. Data Dosen 

 

3.2.4.1.1 Data Pribadi 

1. Pertama klik menu “Data Dosen” kemudian klik submenu “Data 

Pribadi” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman data pribadi dosen yang 

berisi Identitas Dosen, Artikel Jurnal, Hak Kekayaan Intelektual, 

Artikel Prosiding dan Buku.  

a. Identitas Dosen  

 

Pada Identitas Dosen, akan ditampilkan informasi serta biodata 

dari dosen. Apabila ingin mengubah identitas dapat mengklik 

tombol kuning yang bertuliskan “Ubah Identitas” 

 

Setelah itu user akan diarahkan ke halaman “ubah data dosen” 
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yang berisi formulir data pribadi dosen yang dapat diubah apabila 

terdapat kesalahan dalam penginputan.  

 

Selain itu, user juga dapat mengubah akun dengan cara menulis 

NIDN, NIP atau NIK sebagai username dan password. Jika data 

sudah tepat maka klik tombol “Simpan” dan data akan tersimpan.   

 

b. Artikel Jurnal 

Pada Artikel Jurnal, akan ditampilkan formulir seperti Judul, 

Tahun Terbit, ISBN, Jumlah halaman, Nama Penerbit, URL dan 

Unggah (yang digunakan untuk menguploud dokumen seperti 

word, pdf, excel dan lain-lain). Jika data sudah benar dapat 

mengklik submit dan data artikel jurnal tersimpan.  

 

Apabila ingin melihat Data Artikel Jurnal, user dapat meng klik 

tombol “Lihat Data Tabel” 
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Maka, akan muncul tampilan “Tampil Data Artikel Jurnal”. 

User dapat mencopy, excel, pdf dan print tabel artikel jurnal. 

Selain itu user dapat melihat, mengubah dan menghapus artikel 

jurnal.  

 

c. Hak Kekayaan Intelektual 

Pada Artikel Jurnal, akan ditampilkan formulir seperti Judul, 

Jenis HKI, Tahun Pelaksanaan, No. Pendaftaran, Status, No.HKI, 

URL dan Unggah (yang digunakan untuk menguploud dokumen 

seperti word, pdf, excel dan lain-lain). Jika data sudah benar dapat 

mengklik submit dan data Hak Kekayaan Intelektual tersimpan.  

 

Apabila ingin melihat Data Hak Kekayaan Intelektual, user dapat 

meng klik tombol “Lihat Data Tabel”  

 

Maka, akan muncul tampilan “Tampil Data Hak Kekayaan 

Intelektual”. User dapat mencopy, excel, pdf dan print tabel hak 

kekayaan intelektual.  
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Untuk melihat data yang telah diunggah, user dapat menklik 

tombol file . Untuk menghapus data, user dapat mengklik 

tombol hapus  dan user dapat mengedit Data Hak Kekayaan 

Intelektual dengan mengklik tombol edit , maka akan muncul 

tampilan pop up edit data hak kekayaan intelektual.  

 

d. Artikel Prosiding 

Pada Artikel Prosiding, akan ditampilkan formulir seperti Judul 

Artikel Prosiding, Nama Prosiding, Tahun Prosiding, Peran 

Penulis, Volume, Nomor, ISBN, URL, Jenis Prosiding dan 

Unggah (yang digunakan untuk menguploud dokumen seperti 

word, pdf, excel dan lain-lain). Jika data sudah benar dapat 

mengklik submit dan data artikel Prosiding tersimpan.  
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Apabila ingin melihat Data Artikel Prosiding, user dapat meng 

klik tombol “Lihat Data Tabel” 

 

Maka, akan muncul tampilan “Tampil Data Artikel Prosiding”. 

User dapat mencopy, excel, pdf dan print tabel artikel prosiding. 

Selain itu user dapat melihat, mengubah dan menghapus Data 

Artikel Prosiding. 

 

Untuk melihat data yang telah diunggah, user dapat menklik 

tombol file . Untuk menghapus data, user dapat mengklik 

tombol hapus  dan user dapat mengedit Data Artikel Prosiding 

dengan mengklik tombol edit , maka akan muncul tampilan 

pop up edit data hak kekayaan intelektual.  

 

e. Buku 

Pada Buku, akan ditampilkan formulir seperti Judul Buku, Tahun 

Terbit, ISBN, Jumlah Halaman, Nama Penerbit, URL dan 

Unggah (yang digunakan untuk menguploud dokumen seperti 

word, pdf, excel dan lain-lain). Jika data sudah benar dapat 

mengklik submit dan data buku tersimpan.  

 

Apabila ingin melihat Data Buku, user dapat meng klik tombol 
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“Lihat Data Tabel” 

 

 Maka, akan muncul tampilan “Tampil Data Buku”. User dapat 

mencopy, excel, pdf dan print tabel Data Buku. Selain itu user 

dapat melihat, mengubah dan menghapus Data Buku. 

 

Untuk melihat data yang telah diunggah, user dapat menklik 

tombol file . Untuk menghapus data, user dapat mengklik 

tombol hapus  dan user dapat mengedit Data Hak Kekayaan 

Intelektual dengan mengklik tombol edit , maka akan muncul 

tampilan pop up edit data hak kekayaan intelektual.  

3.2.4.1.2 Data Dosen 

1. Pertama klik menu “Data Dosen” kemudian klik submenu “Data 

Dosen” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman table data dosen. Pada 

Data Dosen dapat dilihat sebuah tabel yang dimana menampilkan 

NIDN, Nama Dosen, Program Studi dan status dari dosen lain.   

 

3.  Untuk melihat detail dari Data Dosen dapat meng klik tombol 

detail , maka akan muncul gambar seperti di bawah yang 

berisi informasi dari dosen.  
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3.2.4.2 Menu Informasi/Berita 

Dimana menu ini digunakan untuk melihat Informasi/Berita seperti 

Informasi Penelitian, Informasi Pengabdian, Informasi Umum dan File 

Download.  

 

Dimana didalam menu Informasi/Berita terdapat menu : 

• Informasi Penelitian 

• Informasi Pengabdian 

• Informasi Umum 

• File Download 

3.2.4.2.1 Informasi Penelitian 

1. Pertama klik menu “Informasi/Berita” kemudian klik submenu 

“Informasi Penelitian” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman Informasi Penelitian yang 

dimana user dapat melihat informasi seputar penelitian.  

 

3. Untuk melihat Detail dari informasi dapat mengklik tombol lihat 

 pada tabel. Maka akan muncul tampilan “Lihat Informasi”. 
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Untuk melihat File informasi dapat meng klik “Buka File”.  

 

4. User juga dapat melihat data-data berdasarkan tahun 

menggunakan “filter”  yang terletak dipojok 

kanan tampilan. User dapat menuliskan tahun atau dapat meng 

klik tombol kalender  kemudian  klik tombol cari/search  

untuk mencari data sesuai tahun. 

3.2.4.2.2 Informasi Pengabdian 

1. Pertama klik menu “Informasi/Berita” kemudian klik submenu 

“Informasi Pengabdian” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman Informasi Pengabdian 

yang dimana user Dosen dapat melihat informasi seputar 

pengabdian.  

 

3. Untuk melihat Detail dari informasi dapat mengklik tombol lihat 

 pada tabel. Maka akan muncul tampilan “Lihat Informasi”. 

Untuk melihat File informasi dapat meng klik “Buka File”.  
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4. User juga dapat melihat data-data berdasarkan tahun 

menggunakan “filter”  yang terletak dipojok 

kanan tampilan. User dapat menuliskan tahun atau dapat meng 

klik tombol kalender  kemudian  klik tombol cari/search  

untuk mencari data sesuai tahun. 

3.2.4.2.3 Informasi Umum 

1. Pertama klik menu “Informasi/Berita” kemudian klik submenu 

“Informasi Umum” 

2.  Kemudian akan diarahkan ke halaman Informasi Umum yang 

dimana user Dosen dapat melihat informasi umum.  

 

3. Untuk melihat Detail dari informasi dapat mengklik tombol lihat 

 pada tabel. Maka akan muncul tampilan “Lihat Informasi”. 

Untuk melihat File informasi dapat meng klik “Buka File”.  

 

4. User juga dapat melihat data-data berdasarkan tahun 

menggunakan “filter”  yang terletak dipojok 

kanan tampilan. User dapat menuliskan tahun atau dapat meng 

klik tombol kalender  kemudian  klik tombol cari/search  

untuk mencari data sesuai tahun 

3.2.4.2.4 File Download 

1. Pertama klik menu “Informasi/Berita” kemudian klik submenu 
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“File Download” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman “Tampil File Download” 

dalam bentuk tabel. File Download ini berfungsi untuk 

mendownload file-file yang dibutuhkan dalam penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

3. User juga dapat melihat data-data berdasarkan tahun 

menggunakan “filter”  yang terletak dipojok 

kanan tampilan. User dapat menuliskan tahun atau dapat meng 

klik tombol kalender  kemudian  klik tombol cari/search  

untuk mencari data sesuai tahun. 
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3.2.4.3 Menu Penelitian 

Dimana menu ini digunakan untuk mengelola data penelitian seperti 

Usulan Baru, Daftar Usulan, Proses Usulan dan Riwayat Usulan.  

 

Dimana didalam menu Penelitian terdapat menu : 

• Daftar Usulan 

• Riwayat Usulan 

 

3.2.4.3.1 Daftar Usulan 

1. Pertama klik menu “Penelitian” kemudian klik submenu 

“Daftar Usulan” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman “Tampil Daftar Usulan” 

yang dimana user dapat melihat daftar usulan,  NIDN, nama 

pengusul, judul dan status pengusul.  

 

3. Untuk menilai usulan dapat mengklik tombol  kemudian 

akan muncul tampilan “Tambah Informasi penelitian” yang 

berisi identitas dari dosen pengusul. 
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4. Untuk melakukan penilaian, pada anggota reviewer, user dapat 

mengklik tombol . Kemudian akan tampil form daftar 

penilaian.  

 

5. Pada form daftar penilaian, user dapat mengisi biaya yang 

direkomendasikan.  

 

6. Setelah itu user dapat menilai formulir penilaian proposal 

penelitian dosen dengan mengisi skor sesuai angka yang di 

mana angka itu akan menentukan baik dan buruk proposal 

penelitian dosen. Kemudian untuk menghitung nilai, bobot akan 

di kali oleh skor. Apabila user memiliki komentar kepada dosen, 
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maka user dapat menulis komentyar di komentar penilai 

(Reviewer).  

 

7. Apabila telah selesai melakukan  penilaian proposal penelitian 

dosen, user dapat mengklik  dan akan kembali ke 

tampilan informasi penelitian dengan tabel Anggota Reviewer 

telah selesai menilai.  

 

8. Dengan meng klik icon form hasil penelitian , user dapat 

melihat tampilan formulir penilaian proposal penelitian dosen 

yang telah dinilai. 
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9. Untuk mencetak formulir penilaian proposal penelitian dosen, 

user dapat mengklik tombol cetak   

 

10. Apabila user kembali ke daftar usulan, tabel akan berubah 

menjadi selesai menilai. 

 

11. User dapat melihat tracking status usulan dengan mengklik 

tombol  maka akan muncul tampilan yang berisi tracking 

status.  
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12. Dan user dapat melihat informasi penelitian dengan menklik 

tombol , maka akan muncul tampilan informasi penelitian. 
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3.2.4.3.2 Riwayat Pengusul 

1. Pertama klik menu “Penelitian” kemudian klik submenu 

“Tampil Riwayat Pengusul” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman table tampil riwayat 

usulan yang terdapat Tanggal Pengusul, NIDN, Nama 

Pengusul/Nama Ketua, Judul, Status Penelitian dan Skor yang 

di dapatkan.  

 

3. Untuk melihat tracking status user dapat mengklik tombol 

“tracking status”  pada tabel. 
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4. User dapat melihat informasi penelitian dengan menklik tombol 

 untuk melihat informasi penelitian.  

 

 

 

 



141  
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3.2.4.4 Pengabdian Kepada Masyarakat 

Dimana menu ini digunakan untuk mengelola data penelitian seperti 

Daftar Usulan dan Riwayat Usulan.  

 

Dimana didalam menu Penelitian terdapat menu : 

• Daftar Usulan 

• Riwayat Usulan 

 

3.2.4.4.1 Daftar Usulan 

1. Pertama klik menu “Pengabdian Masyarakat” kemudian klik 

submenu “Daftar Usulan” 

 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman “Tampil Daftar Usulan” 

yang dimana user dapat melihat daftar usulan, tanggal pengusul, 

NIDN, nama pengusul, judul dan status pengusul.  

3. Untuk menilai usulan dapat mengklik tombol menilai usulan  

kemudian akan muncul tampilan “Tambah Informasi penelitian” 

yang berisi identitas dari dosen pengusul. 
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4. Untuk melakukan penilaian, pada anggota reviewer, user dapat 

mengklik tombol . Kemudian akan tampil form daftar 

penilaian.  

 

5. Pada form daftar penilaian, user dapat mengisi biaya yang 

direkomendasikan.  
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6. Setelah itu user dapat menilai formulir penilaian proposal 

penelitian dosen dengan mengisi skor sesuai angka yang di mana 

angka itu akan menentukan baik dan buruk proposal penelitian 

dosen. Kemudian untuk menghitung nilai, bobot akan di kali oleh 

skor. Apabila user memiliki komentar kepada dosen, maka user 

dapat menulis komentar di komentar penilai (Reviewer). 

 

7. Apabila telah selesai melakukan  penilaian proposal penelitian 

dosen, user dapat mengklik  dan akan kembali ke 

tampilan informasi penelitian dengan tabel Anggota Reviewer 

telah selesai menilai.  

 

8. Dengan meng klik icon form hasil penelitian , user dapat 

melihat tampilan formulir penilaian proposal penelitian dosen 

yang telah dinilai. 
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9. Untuk mencetak formulir penilaian proposal penelitian dosen, 

user dapat mengklik tombol cetak   

 

10. Apabila user kembali ke daftar usulan, tabel akan berubah 

menjadi selesai menilai. 

 

11. User dapat melihat tracking status usulan dengan mengklik 

tombol  maka akan muncul tampilan yang berisi tracking 

status.  
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12. Dan user dapat melihat informasi penelitian dengan menklik 

tombol , maka akan muncul tampilan informasi penelitian. 
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3.2.4.4.2 Riwayat Usulan 

1. Pertama klik menu “Pengabdian” kemudian klik submenu 

“Riwayat Pengusul” 

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman table tampil riwayat 

usulan yang terdapat Tanggal Pengusul, NIDN, Nama 

Pengusul/Nama Ketua, Judul, Status Penelitian dan Skor. 

 

3. Untuk melihat tracking status user dapat mengklik tombol 

“tracking status”  pada tabel 

 

User dapat melihat informasi penelitian dengan menklik 

tombol .  



148  

 

 

Apabila anggota reviewer telah selesai menilai maka status 

akan berubah menjadi selesai menilai.  

 

3.2.4.5 Keluar (Logout) 

Pada halaman logout digunakan untuk keluar dari halaman utama 

sistem. User dapat men klik tombol Logout dan langsung keluar dari 

sistem.  
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3.2.5  Halaman User 

Untuk membuka Sistem Informasi Manajemen Penelitian Dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (SIMLITABMAS), user harus memasukkan alamat 

url sebagai berikut: http://p3km.polman-babel.ac.id. Maka akan muncul 

tampilan halaman muka (beranda) seperti gambar di bawah.  

 
 

3.2.5.1 Menu  

Di dalam Sistem Informasi Manajemen Penelitian Dan Pengabdian 

kepada Masyarakat terdapat beberapa menu yang dapat dilihat oleh user 

yaitu Beranda, Visi & Misi, Informasi & Berita, Download dan Login.  

   

3.2.5.2 Beranda  

Halaman muka (beranda) pada Sistem Informasi Manajemen Penelitian 

Dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat di lihat oleh user tanpa harus 

melakukan login. Halaman ini terdapat sebuah konten yang berisikan 

Informasi dan Berita Umum, Penelitian dan Pengabdian. Untuk melihat 

informasi lain dapat meng klik tombol  

 

atau dapat mengklik menu Informasi dan Berita. Selain itu di dalam 

halaman beranda terdapat Tautan Penting, Arsip Pengumuman dan 

Kalender yang terbaru serta terupdate.  

http://p3km.polman-babel.ac.id/
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- Tautan lengkap 

Di dalam Sistem Informasi Manajemen Penelitian Dan 

Pengabdian kepada Masyarakat terdapat tautan penting yang 

berisi link untuk mempermudah user dalam masuk ke website  
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E-Journal, PolmanBabel, Simlitabmas dan Unduh. User hanya 

perlu mengklik judul mana yang ingin user masuki.     

 

- Arsip pengumuman  

Di dalam Sistem Informasi Manajemen Penelitian Dan 

Pengabdian kepada Masyarakat terdapat arsip pengumuman 

yang berfungsi untuk mengarsipkan atau mengurutkan 

pengumuman berdasarkan tahun terbit.   

 

- Kalender  

Di dalam Sistem Informasi Manajemen Penelitian Dan 

Pengabdian kepada Masyarakat terdapat kalender yang 

digunakan untuk melihat tanggal dan acara.  

 

3.2.5.3 Visi & Misi 

Halaman Visi dan Misi pada Sistem Informasi Manajemen Penelitian 

Dan Pengabdian kepada Masyarakat berisi Visi dan Misi dari Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat.  
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3.2.5.4 Informasi & Berita 

Halaman Informasi dan berita pada Sistem Informasi Manajemen 

Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat berisi beberapa sub 

menu seperti penelitian, pengabdian dan umum. 

 

3.2.5.4.1 Penelitian  

Di dalam penelitian berisi informasi dan berita tentang 

penelitian. User dapat membuka informasi yang diinginkan. 

Untuk mempermudah user dalam mencari informasi, dapat 

menggunakan filter dan memasukkan tanggal, bulan dan tahun.  
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3.2.5.4.2 Pengabdian 

Di dalam pengabdian berisi informasi dan berita tentang 

Pengabdian Masyarakat. User dapat membuka informasi yang 

diinginkan. Untuk mempermudah user dalam mencari 

informasi, dapat menggunakan filter dan memasukkan tanggal, 

bulan dan tahun.  

 

3.2.5.4.3 Umum  

Di dalam penelitian berisi informasi dan berita tentang Umum. 

User dapat membuka informasi yang diinginkan. Untuk 

mempermudah user dalam mencari informasi, dapat 

menggunakan filter dan memasukkan tanggal, bulan dan tahun.  

 

3.2.5.5 Download 

Halaman download pada Sistem Informasi Manajemen Penelitian Dan 

Pengabdian kepada Masyarakat berisi file/berkas yang dapat 
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didownload oleh user. 

 

3.2.5.6 Login  

Halaman login pada Sistem Informasi Manajemen Penelitian Dan 

Pengabdian kepada Masyarakat berisi login users untuk masuk ke 

dalam sistem. Login ini hanya dapat dibuka oleh admin, dosen dan 

reviewer yang memiliki akses untuk masuk ke dalam sistem.  

 


