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PANDUAN PENGUSULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LANJUTAN 

Pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat lanjutan multi tahun untuk pendanaan 2019 
tetap dilakukan secara elektronik melalui Simlitabmas di 
http://simlitabmas.ristekdikti.go.id. Pengusul wajib menyesuaikan usulan pengabdian 
kepada masyarakat lanjutan mengikuti tahapan dan format yang telah ditentukan dalam 
Panduan Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, 2018. Skema Pengabdian 
kepada Masyarakat lanjutan meliputi: a) Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK), b) 
Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD), c) Program pengembangan 
Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK), d) Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM), 
dan e) Program Kemitraan Wilayah (PKW).  

Proses pengusulan Pengabdian Kepada Masyarakat lanjutan melalui Simlitabmas dapat 
diakses di alamat http://simlitabmas.ristekdikti.go.id, kemudian pilih bagian menu “ ” 
sebagaimana tampilan Gambar 1 berikut.  

Gambar 1 Beranda akses memasuki Simlitabmas 

Saat dosen sebagai pengusul sudah berhasil login maka akan langsung berada di beranda 
utama profil dosen dan menu utama pengusulan sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 
2.  

 

Gambar 2 Tampilan beranda utama akun dosen 

Klik salah satu menu untuk update Profil 
dosen sebagai pengusul 

Menu utama 
pengusulan 

Identitas dosen sebagai pengusul 

Klik edit identitas Menu utama pengusulan Pengabdian 
kepada Masyarakat 

NIDN/NIDK 

Password 

Capcha 
penjumlahan 

Klik Login 
penjumlahan 

Klik untuk pengusulan 
Gelombang 2 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/
http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/
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Tahapan awal yang harus dilakukan oleh dosen dalam mengusulkan proposal Pengabdian 
kepada Masyarakat lanjutan dengan cara memilih menu “Pengabdian” kemudian klik 
submenu “Usulan Lanjutan” seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.  

Gambar 3. Pilihan Sub menu “Usulan Lanjutan” untuk melengkapi identias usulan  lanjutan 

 
Selanjutnya sistem secara otomatis akan mengecek seluruh persyaratan umum yang harus 
dipenuhi oleh pengusul untuk dapat melakukan usulan. Persyaratan umum yang dimaksud 
meliputi: 
a. ID Sinta: Setiap pengusul wajib mempunyai ID Sinta. Apabila belum ada, maka pengusul 

harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapat ID Sinta, dan melalui  Simlitabmas 
pengusul dapat melakukan sinkronisasi ID Sinta. 

b. Status Pegawai: Pengusul wajib berstatus sebagai dosen aktif yang ber NIDN/NIDK.  
c. Tanggungan Kegiatan: Sistem akan mencatat dan secara otomatis akan menampilkan 

jenis tanggungan pengusul apabila dalam kegiatan di tahun-tahun sebelumnya belum 
dipenuhi oleh pengusul. Apabila salah satu dari 3 persyaratan umum di atas (ID Sinta, 
Status Pegawai, atau Tanggungan Kegiatan) masih bertatus belum dipenuhi oleh 
pengusul, maka tahapan pengusulan lanjutan akan ditolak oleh sistem dan pengusul 
tidak akan dapat melanjutkan proses pengusulan pengabdian kepada Masyarakat 
Lanjutan. Tampilan persyaratan umum yang dimaksud dalam Simlitabmas seperti 
terlihat pada Gambar 4 berikut. 

Gambar 4.  Tampilan dalam Simlitabmas status persyaratan umum yang telah dipenuhi oleh 
pengusul. 

Klik “Usulan Lanjutan” untuk melengkapi 
Identitas Usulan lanjutan. 

Menu Pengabdian 

ID Sinta 

Status pegawai aktif 

Status tidak mempunyai 
tanggungangan kegiatan 

ID Sinta 

Status pegawai aktif 

Status tidak mempunyai 
tanggungangan kegiatan 

Klik “Lanjutkan “ untuk  MEMULAI USULAN LANJUTAN, melihat 
dan melengkapi informasi profil pengusul, dan Skema yang dapat 
diikuti berdasar klaster kinerja pengabdian  PT 
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Seperti yang ditampilkan pada Gambar 4, apabila pengusul Pengabdian kepada Masyarakat 
sudah terdaftar dalam Sinta (mempunyai Sinta ID), Status kepegawaian aktif, dan tidak ada 
tanggungan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian di tahun-tahun sebelumnya maka 
pengusul pengabdian dapat melanjutkan untuk melakukan usulan sesuai dengan syarat 
ketentuan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. Untuk 

memulai pengusulan lanjutan, klik “ ” seperti pada tampilan Gambar 5 dan Gambar 
6.  
 

 
Gambar 5 Beranda pengajuan usulan Pengabdian kepada Masyarakat lanjutan  

Gambar 6 Beranda konfirmasi pengajuan usulan Pengabdian kepada Masyarakat lanjutan 

Tahapan setelah proses konfirmasi usulan berhasil, pengusul diminta untuk melengkapi 
tugas anggota pelaksana dengan cara mengeklik “  “, dan kemudian mengisikan tugas yang 
dimaksud. Pengisian tugas anggota pelaksana tergantung dari jumlah anggota pelaksana 
yang telah terlibat di tahun pelaksanaan sebelumnya. Sistem tidak memperkenankan 
perubahan, penambahan, atau pengurangan anggota pelaksana.  Sehingga, proses 
persetujuan anggota pelaksana juga sudah tidak diperlukan lagi. Proses melengkapi tugas 
anggota pelaksana ditampilkan sebagaimana urutan pada Gambar 7 sampai dengan Gambar 
9. 

Judul usulan lanjutan 

Skema lanjutan 

Klik “ ” untuk mengajukan usul lanjutan 

Status usulan lanjutan belum ada 

Klik “ ” untuk mengajukan usul lanjutan 

Klik “ ” untuk konfirmasi usul lanjutan 
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Gambar 7. Daftar anggota pelaksana 

 

Gambar 8. Pengisian tugas anggota pelaksana 
 

 

Gambar 9. Isian tugas anggota pelaksana telah dilengkapi  
 

Setelah proses pengisian  tugas anggota pelaksana selesai maka proses dilanjutkan untuk melengkapi 
isian substansi usulan dengan mengklik “ ”. Tahapan pengisian substansi usulan dilakukan 

Klik “ ” untuk mengisi tugas anggota pelaksana 

Pengisian tugas anggota pelaksana 

Klik “ ” untuk menyimpan isian 

Isian tugas anggota pelaksana 
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dengan cara mengunduh template dokumen substansi usulan pengabdian berupa file 
MSWORD sesuai dengan skema pengabdian yang dipilih. Setelah diunduh, file substansi 
usulan yang terdiri atas bagian RINGKASAN, PENDAHULUAN, SOLUSI PERMASALAHAN, 
METODE PELAKSANAAN, JADWAL, DAFTAR PUSTAKA, GAMBARAN IPTEK, dan PETA LOKASI 
MITRA SASARAN harus diisi dan dilengkapi sesuai dengan penjelasan isian  substansi yang 
telah dituliskan di template. Setelah isian substansi usulan lengkap, terlebih  dahulu file 
tersebut wajib di konversi menjadi file PDF untuk kemudian diunggah ke Simlitabmas. 
Tahapan pengisian substansi usulan dapat mengikuti sebagaimana ilustrasi Gambar 10 
sampai dengan Gambar 11. 

 
Gambar 10. Mengunduh file template substansi usulan pengabdian 

 
 

 

Gambar 11. Mengunggah file template substansi usulan pengabdian 
 
Tahapan selanjutnya adalah mengisi luaran wajib dan tambahan yang akan ditargetkan 

pengusul dalam rencana pelaksanaan pengabdian. Luaran wajib dan tambahan diisikan 

dengan mengikuti ketentuan di setiap skema usulan. Luaran wajib diisikan pertahun dan 

Klik template substansi usulan pengabdian 
untuk menguduh file template usulan 

Klik “Browse” untuk mencari substansi 
usulan pengabdian yang sudah 
dilengkapi dan dalam bentuk PDF 

Klik “ ” untuk unggah 
substansi usulan pengabdian 
yang dimaksud 
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berdasarkan skema pengabdian lama yang akan diikuti.  Sedang luaran tambahan tidak wajib 

diiisi dan diperbolehkan mengisi lebih dari satu target luaran tambahan di setiap tahunnya. 

Untuk proses tersebut dapat mengikuti penjelasan dan tahapan sesuai Gambar 12 sampai 

Gambar 14.  

Gambar 12. Contoh tampilan luaran wajib dan tambahan 

 
  

Klik “ ” untuk melihat jenis luaran 
wajib berdasarkan skema yang diusulkan 

Klik “ ” untuk mengisi luaran wajib yang 
ditargetkan berdasar skema 

Klik “ ” untuk memilih luaran 
tambahan yang ditargetkan 
berdasar skema 

Klik “ ” untuk menghapus luaran  
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Gambar 13. Contoh pengisian luaran wajib 
 

Gambar 14. Contoh tampilan pengisian luaran yang telah lengkap 
 

Luaran wajib diisi sesuai dengan 
target luaran wajib pertahun 

Klik “ ” setelah 
mengisi luaran wajib 

2 
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Tahap berikutnya adalah memproses usulan rencana anggaran belanja dengan mengeklik 
tombol “Lanjutkan” atau mengeklik tombol “RAB”. Usulan RAB berpedoman pada SBM yang 
berlaku. Perlu diperhatikan bahwa usulan RAB dikelompokkan dalam empat bagian yaitu 
Honorarium, Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional, dan Belanja Perjalanan. 
Pengusul dapat mulai melakukan pengisian RAB dengan terlebih dahulu mengunduh 
template pada menu pengusulan RAB. Pengisian usulan RAB hanya dilakukan pada file 
template RAB untuk sisa tahun program pelaksanaan di skema Pengabdian kepada 
Masyarakat yang dilakukan.  Proses pengisian dapat diikuti sebagaimana diperlihatkan pada 
Gambar 15 dan Gambar 16. 
 

Gambar 15. Tampilan menu pengusulan RAB  
 

Pada Gambar 16 terlihat tampilan rinci RAB hasil pengisian melalui template excel yang telah 
diunggah. Tampilan RAB tersebut tidak dapat diedit dan jika pengusul bermaksud untuk 
melakukan perbaikan RAB, maka proses perbaikan usulan RAB dapat dilakukan melalui 
perbaikan “template” file excel yang telah diisi dan kemudian diunggah kembali.  Untuk RAB 
pengusulan lanjutan, hanya diisi pada bagian dari RAB sisa tahun lanjutan yang dimaksud.  

 

Klik “ ” untuk mengunduh 
template RAB 

Pilih file RAB yang telah 
diisi untuk diunggah 

Unggah file RAB yang 
telah diisi 

Isian RAB yang telah diunggah dan 
terbaca sistem 

Klik “ ” untuk melihat detail RAB 



PANDUAN PENGUSULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LANJUTAN |  9  

 

 
Gambar 16. Tampilan rinci RAB per tahun yang diusulkan  

Bagian akhir dari tahap pengisian substansi usulan adalah mengisi mitra pengabdian kepada 
masyarakat. Pada tahapan ini, pengusul mengisikan identitas mitra dan mengunggah 
dokumen pendukung yang diperlukan. Secara umum jenis dari mitra dikelompokkan menjadi 
dua, yaitu mitra pelaksana dan mitra sasaran. Pengisian identitas mitra dan dokumen 
pendukung yang diperlukan pada setiap usulan lanjutan sesuai yang disyaratkan pada 
masing-masing skema sesuai Panduan Edisi XII dan dapat diringkas sebagaimana tercantum 
pada Tabel 1. Tampilan menu isian identitas mitra diperlihatkan pada Gambar 17 dan 
Gambar 18. 

Tabel 1. Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Status Mitra 
Skema 

PPK PPPUD PPUPIK PPDM PKW 

1 Mitra Pelaksana  W-PT TW W-PT W-PT W-Pemda/ CSR 

 Surat Pernyataan W TW W W W 

 Dukungan Pendanaan W (20) TW W (30) W (10) W (100) 

 2 Mitra Sasaran (produktif dan non produktif) TA W TA W W 

 Surat Pernyataan TA W TA W W 

 Dukungan Pendanaan TA W (10 ) TA TW TW 
Keterangan: 
TA = tidak ada 
TW = Tidak wajib 
W = wajib 
W-PT = wajib perguruan tinggi 
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Gambar 17. Menu isian identitas mitra 
 

Gambar 18. Tampilan isian identitas mitra yang telah dilengkapi  
 
Tahapan berikutnya adalah klik “ ” dan klik “ ” untuk menyimpan dan melakukan 
unggah dokumen pendukung dari mitra. Proses unggah dokumen mitra seperti dit unjukkan 
sebagaimana Gambar 19 sampai dengan Gambar 21.  
 

Gambar 19. Unggah dokumen pendukung dari mitra 

Klik “ ” untuk memasukkan 
data mitra 

Status keberadaan mitra sasaran 

Klik “ ” untuk proses unggah dokumen pendukung dari mitra 

Isian mitra 
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Gambar 20. Memilih dan menunggah file dokumen pendukung mitra 

 

Gambar 21. Tahapan mengakhiri unggah file dokumen pendukung mitra dan menuju tahapan 
kirim proposal 

 
Tahapan akhir dalam proses pengajuan adalah melakukan kirim proposal. Pada proses kirim 
proposal, pengusul disarankan untuk mencermati semua isian yang telah dilakukan secara 
lengkap.  Proposal tidak akan dapat dikirim apabila isian belum lengkap atau yang tidak 
sesuai dengan ketentuan pada skema yang diusulkan. Untuk mempermudah peng ecekan 
sebelum melakukan kirim proposal, pengusul dapat melihat langsung atau mengunduh file 
pdf yang berisi dokumen lengkap proposal. Contoh usulan yang sudah lengkap dan ikon 
untuk mengunduh dokumen lengkap ditunjukkan pada Gambar 22.  
 
 

Klik “ ” untuk memilih dokumen pendukung mitra 

Klik “ ” untuk unggah 
dokumen pendukung dari mitra 

Klik “ ” untuk menyimpan dan mengakhiri 
unggah dokumen pendukung dari mitra 

Klik “ ” untuk menuju 
tahapan kirim proposal 
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Gambar 22. Contoh profil status usulan lengkap  

Klik “ ” untuk mengunduh dokumen usulan lengkap 

Klik “ ” untuk mengunduh dokumen usulan 

Klik “ ” untuk mengirim usulan lengkap 
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Tahapan dalam pengiriman proposal dapat dilakukan dengan mengeklik “ ” 
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 22. Selanjutnya tahapan akhir perlu menyetujui 
konfirmasi kirim usulan seperti pada Gambar 23. Proses kirim berhasil apabila ditandai 
dengan pesan “ ” seperti ditunjukkan pada Gambar 24 .  

 
Gambar 23. Konfirmasi kirim usulan 

 

Gambar 24. Status kirim usulan berhasil 
 
Pada tahapan yang ditunjukkan pada Gambar 24 proses kirim usulan telah berhasil yang berarti semua 
tahapan usulan telah dilakukan oleh pengusul. Dengan selesainya tahapan ini maka pengusul tinggal 
menunggu proses peninjauan dan persetujuan yang akan dilakukan oleh LPM/LPPM. Untuk dapat 
melihat status proposal sudah dilakukan peninjauan atau belum, maka pengusul dapat melihatnya di 
beranda awal pengusulan seperti ditunjukkan pada tampilan Gambar 25.  

Gambar 25. Usulan lanjutan bertatus proposal belum ditinjau  
  

Klik “ ” untuk konfirmasi kirim usulan lengkap 

Status kirim usulan berhasil 

Usulan yang telah berhasil dikirin 
namun masih berstatus “Proposal 
belum di tinjau oleh LPM/LPPM) 

Unduh proposal  

Membatalkan proposal  
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Seperti pada Gambar 25, usulan lanjutan yang berhasil terkirim masih akan bertatus “Proposal belum 
ditinjau / ” yang berarti Pengusul tinggal menunggu untuk proses peninjauan dan 
persetujuan yang dilakukan oleh LPM/LPPM. Perlu diketahui bahwa pengusul dapat mengunduh dan 
melihat proposal lengkap yang sudah diunggah.  Selama proposal belum dilakukan peninjauan atau 
persetujuan, pengusul diperkenankan membatalkan proposal tersebut. Setelah proses pembatalan, 
dimungkinkan bagi pengusul untuk melakukan perbaikan usulan dari tahapan awal. Jika proses 
perbaikan telah selesai dilakukan, pengusul dapat mengirim kembali usulannya seperti tahapan yang 
telah dijelaskan di atas. Apabila proposal telah dilakukan dan disetujui, maka status “ ” 
akan berubah status proposal menjadi “ ” seperti yang ditampilkan pada Gambar 26. 
Dengan disetujuinya usulan tersebut, maka usulan tersebut telah selesai dan masuk pada tahapan 
seleksi. 
 

 
Gambar 26. Status usulan telah disetujui 

Status proposal disetujui 


