PANDUAN
PENGUSULAN PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (INTERNAL) UNIVERSITAS IBRAHIMY

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS IBRAHIMY
2019

i

KATA PENGANTAR
Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Kami panjatkan puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, nikmat
dan petunjuk-Nya sehingga Buku Panduan Teknis Penggunaan Aplikasi sebagai penunjang
pengajuan proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Ibrahimy
(Tahun 2019) telah dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LP2M) Universitas Ibrahimy.
Buku Panduan Teknis Penggunaan Aplikasi ini, disusun dan disesuaikan dengan
perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian di Internal Universitas Ibrahimy.
Pertanggungjawaban berbasis luaran diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target luaran
yang telah ditetapkan.
Berdasarakan Undang Undang Guru dan Dosen (UU No14 Tahun 2005)
mengamanatkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari kegiatan
penelitian, dosen akan dapat menghasilkan luaran-luaran yang dapat dipakai untuk menunjang
karir dosen dan kapasitas institusi/perguruan tinggi.
Buku panduan teknis ini memberikan kemudahan peneliti dalam mengisi form usulan
penelitian untuk mencapai luaran sesuai dengan yang diusulkan. Pada buku Panduan ini
memuat uraian Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang di dalamnya
menjelaskan secara rinci tentang tata cara pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan, serta pelaporan hasil kegiatan.
Dana riset dan pengabdian kepada masyarakat berasal dari Biaya Operasional
Universitas Ibrahimy yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo. Besaran dana riset dan pengabdian
kepada masyarakat ini disesuaikan dengan rancangan anggaran kegiatan yang telah disepakati
saat pembahasan anggaran kegiatan tahunan di RAPBM.
Buku panduan teknis ini, diharapkan dapat memandu pengguna untuk lebih mudah
mengoperasionalkan sistem aplikasi yang saat ini. Selain itu terdapat pengelompokan bidang
fokus dan rumpun keilmuan untuk memudahkan klasterisasi jenis riset dan pengabdian kepada
masyarakat.
Atas terbitnya Buku Panduan Penggunaan Sistem ini, kami menyampaikan ucapan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun
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dan pengembang serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai
dari menggagas dan menyusun sampai buku ini.
Kami menyadari bahwa buku panduan teknis ini masih jauh dari sempurna, sehingga
kami dengan senang hati menerima saran dan masukan untuk perbaikan pada sistem ke email:
lp2m@ibrahimy.ac.id. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan Jazakumullah Khairon atas
perhatian dari pembaca semua. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat untuk
memajukan Universitas Ibrahimy.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Situbondo, Nopember 2019

Tim Penyusun
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Panduan Pengusulan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2019 ini
merupakan pelengkap penjelasan secara teknis bagi peneliti dan pelaksana pengabdian dalam
mengusulkan hibah internal secara daring melalui aplikasi dengan mengacu pada Panduan
Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Ibrahimy Tahun
2019. Diterbitkannya panduan ini dimaksudkan agar lembaga pengusul, peneliti, atau
pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat akan dapat memahami mekanisme, dan
prasyarat yang harus dipenuhi ketika akan membuat dan mengusulkan proposal melalui
aplikasi.
Kegiatan pengusulan pendanaan penelitian dan pengabdian melalui aplikasi merupakan
implementasi dari salah satu penelitian dosen dalam membantu pengembangan pesantren
khususnya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas
Ibrahimy dibawah koordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LP2M) Universitas Ibrahimy. Pengajuan pengusulan untuk seluruh skema dilakukan secara
daring melalui aplikasi melalui https://lppm.ibrahimy.ac.id.
Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada
standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi
sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LP2M
Universitas Ibrahimy menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.
a. Dosen tetap Universitas Ibrahimy dengan pendidikan terakhir minimal S2 dan memiliki
NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional)
b. Ketua peneliti atau pelaksana adalah dosen tetap Universitas Ibrahimy.
c. Anggota peneliti atau pelaksana adalah dosen Universitas Ibrahimy, sedangkan yang bukan
dosen tetap harus dicantumkan dalam proposal
d. Proposal diusulkan melalui unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan
disahkan oleh Rektor Universitas Ibrahimy
e. Proposal diajukan setiap awal tahun akademik yaitu awal semester ganjil.
f. Pencairan dana penelitian dapat dicairkan 70% setelah penandatanganan kontrak dan 30%
setelah dilakukan monitoring dan evaluasi.
g. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian
peneliti atau pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau
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mengusulkan penelitian yang didanai oleh LP2M yang telah didanai sebelumnya, maka
ketua peneliti atau pelaksana tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanai
LP2M selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah
diterima ke Universitas Ibrahimy.
h. Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi berfungsi melakukan
kontrol internal terhadap semua kegiatan penelitian kepada masyarakat mengacu kepada
sistem penjaminan mutu yang berlaku di Universitas Ibrahimy.
i. Penerima hibah diharuskan melibatkan mahasiswa sebagai anggota tim.
j. Pengusulan skema penelitian dan pengabdian masyarakat di internal dalam setiap tahun
hanya akan didanai salah satunya.
k. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada aturan yang berlaku
di Universitas Ibrahimy.
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BAB 2
LEVEL USER PENGUSUL
2.1 Proses Pengusulan
Mekanisme proses pengelolaan, tahapan pengusulan proposal baru, pelaksanaan dan
pelaporan pada Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara umum melibatkan
pengusul sebagai peneliti/pelaksana mengikuti sebagaimana mekanisme dan alur pada gambar
berikut.

Mekanisme tahapan pengusulan oleh dosen sebagai pengusul adalah sebagai berikut :
a. Mendapatkan username dan password pengusul, yaitu proses permintaan username dan
password oleh dosen sebagai pengusul melalui operator LP2M Universitas Ibrahimy.
Sedangkan dosen yang sudah pernah mengusulkan maka dapat menggunakan kembali
username dan password lama. Apabila lupa username dan password dapat meminta
kembali ke operator LP2M.
b. Pembaharuan Profile, yaitu memperbaharui profile memastikan sudah sesuai kondisi
sekarang, mengecek Tanggungan Laporan,

pembaharuan kinerja pengusul berupa

Publikasi, Prosiding, HKI, Buku.
c. Pengisian pengusulan, yaitu proses pengisian identitas, persetujuan anggota, dan
pengisian subtansi usulan.
d. Approval oleh Pimpinan (Ketua LP2M) setelah dilakukan penjadwalan dan seminar.

2.2 Pembaharuan Profile
Memasuki aplikasi pengusul yang telah memiliki username dan password dapat
melakukan usulan melalui aplikasi https://lppm.ibrahimy.ac.id. Selanjutnya klik “LOGIN”,
dan isikan username, password seperti berikut.
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Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mengusulkan adalah memperbaharui
profile memastikan sudah sesuai kondisi sekarang, mengecek Tanggungan Laporan,
pembaharuan kinerja pengusul berupa Publikasi, Prosiding, HKI, Buku.
1. Pembaharuan Profile


Untuk menuju halaman Profile, klik nama dosen



Kemudian Klik “Profile”

Setelah klik “Profile” akan ada beberapa Informasi Pribadi dan Dosen yang bisa diedit,
untuk yang tidak bisa diedit bisa meminta bantuan LP2M untuk Pembaharuan data
dosen yang sesuai dengan kondisi terbaru.
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Untuk mengganti foto profile klik “Change Photo”, pilih icon foto yang ditengah dan
unggah foto profile.

2. Pembaharuan Riwayat Penelitian
Riwayat Penelitian pengusul sebagian diambil dari Kinerja Penelitian. Jika di Kinerja
Penelitian belum tercantum maka silakan ditambahkan sendiri dengan klik “Tambah”
yang berada disamping area Riwayat Penelitian di Tab Penelitian pada profile di atas.
Riwayat Penelitian berpengaruh terhadap data biodata peneliti, baik sebagai ketua maupun
anggota peneliti dan menjadi nilai tambah untuk Reviewer.

3. Pembaharuan Riwayat Pengabdian
Riwayat Pengabdian pengusul sebagian diambil dari Kinerja Pengabdian. Jika di Kinerja
Pengabdian belum tercantum maka silakan ditambahkan sendiri dengan klik “Tambah”
yang berada disamping area Riwayat Pengabdian di Tab Pengabdian pada profile di atas.
Riwayat Pengabdian berpengaruh terhadap data biodata peneliti, baik sebagai ketua
maupun anggota peneliti dan menjadi nilai tambah untuk Reviewer.
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4. Publikasi Jurnal
Riwayat Publikasi Jurnal pengusul juga dibutuhkan sebagai arsip data Publikasi. Jika di
Kinerja Publikasi Jurnal belum tercantum maka silakan ditambahkan sendiri dengan klik
“Tambah” yang berada disamping area Riwayat Publikasi Jurnal di Tab Jurnal pada
profile di atas. Riwayat Publikasi Jurnal ini berpengaruh terhadap data biodata peneliti,
baik ketua maupun anggota peneliti dan menjadi nilai tambah untuk Reviewer.

5. Hak Kekayaan Intelektual
Riwayat HKI pengusul juga dibutuhkan sebagai arsip data HKI. Jika di Kinerja HKI belum
tercantum maka silakan ditambahkan sendiri dengan klik “Tambah” yang berada
disamping area Riwayat HKI di Tab HKI pada profile di atas. Riwayat HKI ini berpengaruh
terhadap data biodata peneliti, baik ketua maupun anggota peneliti dan menjadi nilai
tambah untuk Reviewer.
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6. Publikasi Prosiding
Riwayat Publikasi Prosiding pengusul juga dibutuhkan sebagai arsip data Publikasi. Jika di
Kinerja Publikasi Prosiding belum tercantum maka silakan ditambahkan sendiri dengan
klik “Tambah” yang berada disamping area Riwayat Publikasi Prosiding di Tab
Prosidingpada profile di atas. Riwayat Publikasi Prosiding ini berpengaruh terhadap data
biodata peneliti, baik ketua maupun anggota peneliti dan menjadi nilai tambah untuk
Reviewer.

7. Buku
Riwayat Buku pengusul juga dibutuhkan sebagai arsip data Buku. Jika di Kinerja Buku
belum tercantum maka silakan ditambahkan sendiri dengan klik “Tambah” yang berada
disamping area Riwayat Buku di Tab Buku pada profile di atas. Riwayat Buku ini
berpengaruh terhadap data biodata peneliti, baik ketua maupun anggota peneliti dan
menjadi nilai tambah untuk Reviewer.
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2.3 Usulan Proposal
Tahapan pendaftaran usulan dilakukan dengan cara mengklik menu “Usulan Baru” di
bagian menu utama sebelah atas. Selanjutnya pengusul dapat mengisikan usulannya sesuai
dengan Tahun Pelaksanaan yang sudah ditentukan oleh pihak LP2M.
1. Melengkapi Identitas Usulan



Judul : masukan judul Usulan



Object Penelitian : Jenis material yang diteliti



Lokasi Penelitian : Laboratorium/ Studio/ Lapangan



Instansi Lain : masukkan instansi yang terlibat dalam penelitian jika ada



Kontribusi Keilmuan : Kontribusi mendasar pada suatu bidnag ilmu (uraikan lebih
dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinil yang mendukung
pengembangan iptek)



Usulan Dana : Masukkan jumlah nominal seluruh dana yang diusulkan.



Rumpun Ilmu : pilih 3 level rumpun ilmu yang mendekati bidang Usulan Penelitian



Bidang Fokus : memilih bidang fokus yang sesuai dengan Usulan
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2. Melengkapi Luaran

Pada pilihan luaran pengusul wajib mengisi luaran wajib yang sesuai dengan target yang
akan dipenuhi. Untuk memandu pengusul mana saja luaran yang wajib bisa dilihat di
Informasi Janji Luaran yang menampilkan janji luaran sesuai skema yang dipilih pengusul.
Pastikan saat memilih tidak lebih dan tidak kurang, harus sesuai dengan informasi yang
ditampilkan. Target luaran boleh lebih dari satu, namun saat laporan hasil harus terpenuhi.
Isian luaran pada usulan ini adalah dengan memilih Jenis Luaran dan menentukan target
luaran yang dijanjikan sebagaimana gambar di atas.
3. Melengkapi Anggota (jika ada)
Cara pengisian Anggota Dosen Untuk merekrut anggota silakan pilih dosen sebagaimana
yang tertera di form. Setelah dipilih maka akan tampil nama dosen dan prodinya. Setelah
itu tentukan Peran/Tugas Anggota, dengan mengisi isian yang disediakan pada form.
Contoh isian anggota dapat dilihat sebagaimana gambar berikut ini.
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Setelah isian selesai, seterusnya klik tombol “Tambahkan” untuk menyimpan anggota.
Setelah berhasil disimpan maka data anggota pada tab anggota akan muncul seperti gambar
berikut ini.

Selajutnya setelah menentukan anggota, maka dapat dilanjutkan untuk melengkapi berkas
usulan. Namun, untuk melanjutkan melengkapi berkas usulan (proposal) masih harus
menunggu konfirmasi persetujuan dari anggota yang dipilih, baik anggota itu menyetujui
atau menolak. Jika ini tidak dilakukan maka, tahap berikutnya tidak dapat dilakukan.
4. Melengkapi Berkas Usulan (proposal)
Untuk melengkapi berkas usulan disini, ketua pengusul harus mengupload proposal dalam
bentuk “PDF”. Namun ada beberapa berkas kelengkapan proposal sebagaimana yang di
atur dalam panduan “Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Ibrahimy” merupakan hasil generate dari sistem. Seperti, lembar pengesahan,
uraian umum dan Biodata pengusul. Untuk lembar pengesahan dapat didownload setelah
semua anggota peneliti memberikan persetujuan, yang kemudian dapat disertakan untuk
melengkapi proposal sebelum dijadikan format PDF yang kemudian diupload ke sistem
sebaimana gambar berikut ini.
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Sementara untuk biodata peneliti otomatis akan masuk pada lembar akhir di proposal yang
sudah diupload. Berikut ini adalah tampilan tab berkas setelah melakukan upload proposal.

5. Menyetujui Pernyataan dan Melakukan Pengiriman Usulan
Pengusulan diakhiri dengan konfirmasi pengiriman (submission) oleh pengusul yang
selanjutnya dilakukan persetujuan (approval) oleh pimpinan unit (LP2M). Pengusul akan
mendapatkan informasi di sistem dari status submit menjadi acc/tidak setelah dilakukan
seminar proposal. Pengusul dapat mengirimkan proposal dengan mencentang pernyataan
dan mengklik tombol “Kirim” untuk masuk sebagai usulan.

Setelah dikirim maka tampilan akan berubah seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.

2.4 Approvel Sebagai Anggota
Setiap anggota yang direkrut harus melakukan konfirmasi persetujuan dengan cara
akses menu “Persetujuan Anggota” kemudian pada daftar konfirmasi anggota akan muncul
daftar usulan yang meminta Anda untuk menjadi anggota. Pilih “Setuju” atau “Tolak”.
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Pada halaman dosen yang dipilih menjadi anggota ada notifikasi di pojok kanan di
sebelah nama. Anggota peneliti dapat mengklik notifikasi tersebut untuk memberikan
persetujuannya seperti pada gambar berikut ini.

Setelah mengkil notifikasi maka akan muncul form persetujuan sebagaimana gambar
berikut. Dosen dapat menerima atau menolak untuk menjadi anggota pengusul dengan
mengklik tonbol yang sudah disediakan.

Setelah memberikan konfirmasi persetujuannya maka, di halaman pengusul dapat
melanjutkan untuk mendowload lembar persetujuan yang akan dimasukkan ke proposal dan
mengupload proposal sebagaimana dijelaskan pada tahap melengkapi berkas usulan
sebelumnya.
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2.5 Perubahan Usulan
Data-data yang telah diisikan dalam formulir Tambah Usulan Penelitian atau
Pengabdian kepada Masyarakat masih dapat diubah untuk diperbaiki, sepanjang status Usulan
masih berupa Draft atau belum di Kirim oleh Pengusul, caranya adalah dengan merubah
langsung pada usulan yang tampil saat ini.
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BAB 3
LEVEL LP2M
3.1 Penjadwalan
Penjadwalan dilakukan ketika waktu pengusulan sudah berakhir. Selanjutnya pihak
pengelola LP2M dapat login seperti yang dijelaskan pada dosen pengusul dengan username
dan password yang telah ditentukan untuk pengelola LP2M. Untuk melakukan penjadwalan
seminar proposal pihak LP2M terlebih dahulu dapat melihat data usulan pada menu penelitian
dan pengabdian di usulan baru. Berikut contoh tampilan usulan penelitian yang telah disubmit
oleh dosen pengusul.

Selanjutnya untuk melakukan penjadwalan dapat dilakukan pada menu Penjadwalan
 Seminar Proposal. Setelah itu mengisi form untuk menentukan Ruang, Tanggal
Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan. Selanjutnya akan muncul data proposal yang diusulkan,
dan dilanjutkan dengan memilih dosen yang akan dijadikan sebagai Reviewer. Setelah semua
isian selesai Klik “Generate” untuk menyimpan jadwal. Setelah itu muncul pesan sebagaimana
gambar berikut ini.

Setelah muncul pesan sukses tersebut, maka akan diarahkan ke list jadwal sebagaimana
gambar berikut ini. Pada gambar di bawah ini terdapat jadwal yang sudah digenerate oleh
sistem berikut tombol-tombol pelengkapnya.
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Pada gambar di atas, terdapat tombol “View Jadwal” yang dapat digunakan untuk
melihat kelengkapan berkas untuk pelaksanaan Seminar proposal dan tampilannya
sebagaimana berikut ini.

Kelengkapan berkas pendukung pelaksanaan seminar proposal dapat dilihat pada
tombol yang disediakan pada view jadwal di atas. Berkas pendukung yang disediakan meliputi
Jadwal, Berita Acara, Undangan Dosen dan Undangan Reviewer. Berkas-berkas hasil dari
sistem dapat dlihat pada bagian lampiran di panduan ini.
Selanjutnya setelah pelaksanaan seminar proposal dilaksanakan maka pihak LP2M
dapat mengupdate data menjadi selesai dengan menekan tombol “” berwarna “merah” pada
aksi di list data jadwal seminar proposal. Setelah selesai maka tombol tersebut akan berubah
menjadi warna “hijau”. Berikut tampilan setelah tombol centang diklik.

Selanjutnya pada menu usulan baru akan berubah tampilan yang awalnya ada
keterangan “belum seminar” menjadi seperti gambar di bawah ini.
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Pada tampilan di atas terdapat tambahan fasilitas untuk menentukan besaran dana yang
akan disetujui dan “Reject Proposal” untuk menolak usulan. Pertama-tama jika usulan
disetujui makan klik tombol untuk menentukan besaran dana yang akan disetujui. Berikut
adalah tampilan form untuk menentukan besaran dana yang akan disetujui.

Setelah selesai menentukan dana yang disetujui klik setujui untuk menyimpan dan
hasilnya akan tampil seperti gambar berikut ini.

Dan status di dosen pengusul akan berubah menjadi “Acc”
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3.2 Pemantauan Pelaksanaan
Pemantauan pelaksanaan digunakan untuk memantau progres dari proposal yang
disetujui dan didanai. Pemantauan meliputi Catatan Harian, Laporan Kemajuan, Laporan
Akhir dan Luaran yang dijanjikan. Berikut list tampilan pemantauan pelaksanaan penelitian
maupun pengabdian kepada masyarakat.

Dengan pemantauan ini diharapkan dapat memudahkan pihak LP2M untuk memantau
perkembangan penelitian dosen.
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