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KATA PENGANTAR  

 

 

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia 

dan rahmat yang diberikan, alhamdulilah buku Petunjuk Penggunaan 

Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPP) Universitas 

Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS) telah selesai disusun. SIPP 

UMTAS merupakan sistem yang dirancang untuk memfasilitasi proses 

pengajuan dan pelaporan kegiatan penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat dan publikasi dosen.  

Buku ini berisi tentang penjelasan fitur-fitur yang ada di SIPP. Selain 

itu, dalam buku ini juga terdapat petunjuk penggunaan bagi administrator 

LPPM, Pimpinan, Reviewer dan Dosen dalam menggunakan SIPP. Kami 

menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam SIPP dan buku 

petunjuk ini karena masih dalam tahap pengembangan. Semoga buku ini 

dapat bermanfaat bagi Pengguna dalam menggunakan SIPP UMTAS.  
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A. Pendahuluan 

Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(SIPP) umtas merupakan system yang dirancang untuk memudahkan 

dalam organisasi dan pengelolaan kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah 

Tasikmalaya.  

Buku ini disusun sebagai panduan bagi pengguna SIPP 

UMTAS. Jenis Pengguna dalam SIPP UMTAS terdiri dari 

Administrator, Pimpinan (Kepala LPPM, Wakil Rektor, dan Ketua 

Program Studi), dan Dosen. SIPP dapat diakses pada link 

https://sipp.umtas.ac.id/ untuk dapat terhubung ke halaman log in. 

Gambar 1 berikut menunjukkan halaman log in pada SIPP UMTAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada halaman log in, pengguna Pengguna dapat melakukan 

log in dengan menggunakan Username dan Password yang sudah 

diberikan oleh administrator.  Setelah itu, pengguna memilih Role 

untuk dapat masuk ke dalam SIPP UMTAS sesuai dengan akun 

pengguna masing-masing.  

 

https://sipp.umtas.ac.id/
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B. Petunjuk Pengunaan Bagi Administrator  

Administrator merupakan pengguna dalam SIPP yang 

berfungsi menjalankan peran sebagai pengatur atau admin dalam 

SIPP UMTAS. Menu yang terdapat pada laman administrator terdiri 

dari Dashboard, Master, Data Usulan Baru, Data Pendukung, 

Laporan dan Setting, seperti tampak pada gambar 2 berikut.  

 

Adapun fungsi untuk masing-masing menu yaitu sebagai 

berikut.  

1. Dashbord  

Menu Dashboard pada SIPP digunakan untuk melihat berita atau 

pengumuman, serta mengunduh dokumen berita atau 

pengumuman. Misalnya dokumen Panduan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengumuman pembukaan 

penerimaan proposal untuk hibah penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, dan dokumen lainnya. Tampilan pada menu 

dashboard seperti terlihat pada gambar 3 berikut.  
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2. Master  

Menu master digunakan untuk menambahkan pengguna, jenis 

pengguna, skema, mengupload dokumen panduan dan 

pengumuman.  

a. Pengguna 

1) Klik tambah untuk menambahkan, bisa ditambahkan 

secara manual atau mengupload data pengguna setelah 

mengisi template form excel yang disediakan.  

 

2) Jika menambahkan pengguna secara manual, isi data 

isian yang ada pada menu selanjutnya, kemudian simpan 

setelah data terisi.  
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3) Menu cetak berfungsi untuk mencetak list atau laporan 

pengguna SIPP UMTAS.  

4) Menu hapus digunakan untuk menghapus nama 

pengguna.  

b. Jenis Pengguna  

Tampilan menu jenis pengguna sebagai berikut.  

 

Digunakan untuk menuliskan deskripsi jenis pengguna.  

c. Skema  

Tampilan menu skema sebagai berikut.  
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Menu ini digunakan untuk menambahkan skema penelitian 

dan pengabdian yang dibuka dalam hibah internal setiap 

tahunnya. Cara menambahkan klik menu tambah skema 

sehingga muncul tampilan isian berikut.  

 

Isi menu isian untuk setiap skema yang ditambahkan, 

kemudian simpan.  

d. Menu Upload Dokumen  

1) Klik tambah untuk mengupload dokumen  
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2) Beri judul dokumen, kemudian attach dokumen dan 

upload  

 

e. Pengumuman  

1) Klik tambah untuk menambahkan pengumuman baru 

 

2) Tuliskan judul pengumuman, isi dan dokumen pendukung 

yang akan diupload. Kemudian simpan.  

 

3) Pilih tanda ceklis untuk mempublikasi pengumuman yang 

dibuat.  

3. Data Usulan Baru  

a. Terdapat dua menu utama pada menu usulan baru, yaitu 

menu penelitian dan pengabdian 
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b. Menu penelitian dan pengabdian digunakan untuk melihat 

semua usulan penelitian dan pengabdian  

c. Untuk melakukan setting reviewer maka tambahkan dengan 

mengklik pilih reviewer, kemudian pilih nama dosen yang 

akan dijadikan reviewer.  

 

d. Pada menu aksi, terdapat tombol untuk melihat detail usulan 

dan catatan reviewer.  
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e. Pada bagian detail usulan terdapat tombol untuk mengedit, 

mengunduh, menetapkan reviewer, dan menhapus usulan.  

 

f. Menu log usulan digunakan untuk melihat Riwayat usulan 

yang sedang diajukan.  

4. Data Pendukung  

Data pendukung digunakan untuk menambahkan bidang 

ususlan, topik unggulan, dokumen renstra, dan pencarian 

Password User.  

 

5. Laporan  

Menu laporan untuk melihat cv dosen , dan mencetak pada menu 

cetak di aksi.  
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6. Setting  

Fungsi menu setting untuk menetapkan periode pengusulan, 

skema pendaan, dan pengaturan umum lainnya seperti tampak 

pada gambar.  

 

C. Petunjuk Pengunaan Bagi Pimpinan LPPM 

1. Data Usulan Baru  

a. Terdapat dua menu utama pada menu usulan baru, yaitu menu 

penelitian dan pengabdian 

b. Menu penelitian dan pengabdian digunakan untuk melihat 

semua usulan penelitian dan pengabdian  

c. Pada menu detail usulan, kepala LPPM dapat melihat usulan 

proposal dan melakukan verifikasi.  
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2. Persetujuan Biaya  

Menu persetujuan biaya digunakan untuk menuliskan biaya 

penelitian dan pengabdian yang disetujui.  

 

3. Laporan  

Menu laporan digunakan untuk melihat rekapitulasi usulan 

penelitian dan pengabdian yang diajukan oleh dosen, termasuk 

laporan pelaksanaan kegiatan.  
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D. Petunjuk Pengunaan Bagi Reviewer  

1. Pilih menu penelitian untuk mulai melakukan review proposal 

penelitian, dan menu pengabdian untuk mulai melakukan review 

proposal pengabdian masyarakat. Klik detail usulan pada masing-

masing judul.  

 

 

2. Klik unduh proposal untuk melihat proposal secara lengkap dan 

mengomentari pada file PDF Proposal.  
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3. Klik menu Verifikasi Proposal untuk melakukan penilaian dan 

upload file hasil koreksi  

 

 

4. Klik menu revisi usulan, kemudian klik ajukan perbaikan untuk 

menambahkan komentar dan mengupload hasil koreksi.  

 

5. Berikan Penilaian pada menu setujui proposal, Skor maksimum 

untuk masing-masing kriteria penilaian adalah 100, kemudian 

simpan dan setujui setelah selesai melakukan penilaian.  
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E. Petunjuk Pengunaan Bagi Dosen  

Akun dosen dalam SIPP UMTAS digunakan untuk melakukan 

dokumentasi kegiatan penelitian dan pengabdian termasuk publikasi 

yang dilakukan oleh dosen, dan mengajukan proposal hibah dari 

pendanaan internal. Menu yang terdapat pada akun dosen terdiri dari 

Dashboard, Master, Data Usulan Baru, Data Pendukung, Laporan 

dan Setting, seperti tampak pada gambar 2 berikut.  

 

 

1 

2 

6 

3 
4 
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Adapun fungsi untuk masing-masing menu yaitu sebagai 

berikut.  

1. Profil  

Profil merupakan isian Identitas dan Riwayat penelitian, 

pengabdian, publikasi dan karya dosen lainnya dalam bidang 

tridharma.  

 

 

 

 

 

 

2. Dashbord  

Menu Dashboard pada SIPP digunakan untuk melihat berita atau 

pengumuman, serta mengunduh dokumen berita atau 

pengumuman. Misalnya dokumen Panduan Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengumuman pembukaan 

penerimaan proposal untuk hibah penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, dan dokumen lainnya. Tampilan pada menu 

dashboard seperti terlihat pada gambar  berikut.  

 

Gambar 3. Tampilan Menu Dashboard 



15 
 

3. Data Usulan Baru  

a. Terdapat dua menu utama pada menu usulan baru, yaitu 

menu penelitian dan pengabdian.  

 

g. Menu penelitian dan pengabdian digunakan untuk melihat 

skema usulan aktif dan eligible bagi dosen untuk mengajukan 

proposal hibah internal. Klik tambah untuk menambahkan 

ajuan proposal yang eligible.  

h. Terdapat empat bagian isian dalam usulan proposal 

penelitian dan pengabdian yang harus dilengkapi.  

 

1) Identitas usulan 

a) Download template terlebih dahulu jika belum memiliki 

template usulan.  
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b) Berkas usulan yang sudah dilengkapi pada template 

yang disediakan kemudian diupload pda menu choose 

file.  

c) Isi isian yang terdapat sesuai dengan tema atau topik 

penelitian dan pengabdian yang akan diajukan.  

2) Target Capaian  

 

Isi target capaian luaran wajib dan luaran tambahan 

penelitian dan pengabdian yang diusulkan.  

 

3) RAB  

 

Tambahkan alokasi Rincian Anggaran Biaya yang 

diajukan dalam menu RAB.  
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4) Personil   

 

Tambahkan personil pada menu tambah anggota dengan 

menggunakan NIDN, kemudian setelah selesai simpan 

dan ajukan.  

i. Di bagian bawah dari daftar skema eligible terdapat daftar 

usulan yang sedang diajukan oleh dosen.  

 

j. Pada menu aksi, terdapat tombol untuk melihat detail usulan 

dan catatan reviewer.  
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k. Pada bagian detail usulan terdapat tombol untuk mengedit, 

mengunduh, dan menghapus usulan.  

 

l. Menu log usulan digunakan untuk melihat Riwayat usulan 

yang sedang diajukan.  

4. Pelaksanaan Kegiatan  

Menu yang terdapat pada pelaksanan kegiatan yaitu Catatan 

Harian, Penggunaan Anggaran, Tanggung Jawab Belanja, 

Laporan Kemajuan, dan Laporan Akhir.  
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a. Pada menu aksi di catatan harian digunakan untuk 

menambahkan catatan harian kegiatan penelitian dan 

pengabdian yang dilakukan.  

 

b. Pada menu penggunaan anggaran klik ikon printer untuk 

mengisi penggunaan anggaran.  

 

Kemudian isi sesuai dengan penggunaan anggaran pada 

masing-masing kegiatan penelitian dan pengabdian, 

kemudian cetak,tanda tangani, kemudian upload.  
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c. Pada menu Tanggung Jawab Belanja, klik ikon printer untuk 

mengisi penggunaan anggaran.  

 

Kemudian isi sesuai dengan penggunaan anggaran pada 

masing-masing kegiatan penelitian dan pengabdian, 

kemudian cetak,tanda tangani, kemudian upload.  

d. Pada menu laporan kemajuan, klik ikon printer untuk mengisi 

lembar pengesahan, kemudian gabungkan dengan laporan 

kemajuan dan upload.  

 

e. Pada menu laporan akhir, klik ikon printer untuk mengisi 

lembar pengesahan, kemudian gabungkan dengan laporan 

akhir dan upload.  

f. Pada menu berkas seminar hasil, isi bagian aksi dengan 

mengupload dokumen yang sesuai.  
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5. Riwayat Usulan   

Berisi daftar usulan penelitian dan pengabdian yang diajukan 

melalui SIPP UMTAS oleh dosen.  

 

F. Penutup  

Demikian panduan penggunaan SIPP UMTAS ini dirancang 

untuk memudahkan bagi pengguna dalam menggunakan SIPP.  
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