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Pendahuluan

Petunjuk Teknis Unggah Luaran

Petunjuk teknis ini disusun untuk 

memberikan petunjuk bagi 

Peneliti/Pengabdi dalam melaporkan 

hasil penelitian/pengabdian berupa 

Luaran Hasil Penelitian/Pengabdian

melalui system iris1103.uns.ac.id

Fungsi Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis unggah luaran P2M ini 

digunakan untuk memberikan petunjuk 

pelaporan hasil penelitian/pengabdian 

baik untuk Update pelaporan Luaran 

P2M tahun sebelum atau Pelaporan 

Luaran P2M tahun berjalan (Laporan

Kemajuan & Laporan Akhir).

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sub Bagian Data & Informasi atau dapat

mengajukan pertanyaan melalui “Layanan Aduan” sistem iris1103.uns.ac.id.
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Yang perlu diperhatikan

▰ Luaran yang dilaporkanmerupakan hasil

penelitian/pengabdian.

Progres capaian luaran disampaikan sesuai dengan 

kondisi pada saat ini.

Luaran yang disampaikan minimal merupakan luaran yang 

dijanjikan dalam proposal baik luaran wajib maupun

luaran tambahan.

▰

▰
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Yang perlu dipersiapkan

▰ Tentukan luaran wajib dan/atau luaran tambahan, disesuaikan

dengan janji luaran dalam proposal penelitian/pengabdiannya. 

Tentukan progres luaran yang telah dicapai, karena akan

menentukan bukti luaran yang akan diunggah.

Siapkan bukti progress luaran, sesuai dengan Panduan Bukti

Progres Capaian Luran P2M, dalam bentuk pdf file max 5 Mb.

Ikuti petunjuk teknis unggah luran P2M dengan seksama, dan

pergunakan akses internet yang memadai.

▰

▰

▰
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Proses Unggah Luaran
Melalui Sistem iris1103.uns.ac.id
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Login Sistem Iris1103.uns.ac.id

1. Masuk Laman

iris1103.uns.ac.id

Masuk laman 

iris1103.uns.ac.id melalui 

browser google crome 

atau mozilla firefox atau 

internet explorer atau

perangkat browser lainnya

2. Login dengan akun SSO

Untuk masuk ke sistem 

iris1103, mohon 

dipersiapkan akun SSO

3. Ikuti Langkah di bawah ini
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1. Ketik iris1103.uns.ac.id kemudian tekan enter

2. Klik Login User

3. Klik Login Dosen

4. Login SSO
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Setelah berhasil login akan muncul laman berikut
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Unggah Luaran dapat dilakukan dengan 2 cara

1. Melalui Menu Luaran P2M

Menu ini digunakan untuk update Luaran P2M tahun 

sebelumnya dan dapat juga untuk unggah Luaran P2M pada 

saat melaporkanLaporan Kemajuan/Laporan Akhir tahun 

berjalan

2. Melalui Menu Laporan Kemajuan/Laporan Akhir

Menu ini digunakan untuk unggah luaran P2M padasaat 

unggah Laporan Kemajuan/Laporan Akhir P2M.
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Klik menu “LUARAN P2M”, untuk update luaran dan 
unggah luaran kemajuan dan luaran akhir

Unggah luaran untuk Laporan Kemajuan/Laporan Akhir dapat
melalui menu “LAPORAN KEMAJUAN”/ ”LAPORAN AKHIR”
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Apabila unggah luran P2M melalui menu Laporan Kemajuan/Laporan Akhir, setelah Klik menu “Laporan
Kemajuan” / “Laporan Akhir akan muncul laman seperti dibawah ini.

2. Klik “Upload Lap Kemajuan” 
(untuk Lap Akhir klik “Upload 
Lap Akhir”)

1. Pastikan bahwa P2M yang akan
diunggah Luarannya sudah benar, mulai
dari Tahun, Judul dan Jenis
Penelitian/Pengabdian.
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Setelah klik Menu 
“Upload Lap 
Kemajuan”/ “Upload 
Lap Akhir”, akan
muncul seperti di 
samping.

Klik untuk
unggah luaran
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Untuk memulai pelaporan
luaran hasil P2M adalah
dengan mengunggah Bukti
Luaran. ▪ Klik “Unggah
Bukti Luaran” 

Setelah klik Menu 
“From Upload Bukti
Luaran P2M”, akan
muncul seperti di 
samping.
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Tampilan halaman unggah bukti luaran P2M
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Pengisian identitas bukti luaran P2M (bag 1)

Kegiatan P2M otomatis muncul

Janji Luaran P2M otomatis muncul

Jenis dan Sub Luaran P2M silahkan dipilih
sesuai dengan Luaran yang akan dilaporkan

Progres Luaran P2M silahkan dipilih sesuai
dengan kondisi status luaran saat ini
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Pengisian identitas bukti luaran P2M (bag 2)

Judul Luaran diisi secara lengkap

Link diisi jika ada

Diisi sedetail mungkin, Contoh: Jurnal
Internasional Terindeks Scopus Q2, Nama 
Jurnal……, volume…, no…, e-issn : …… dst

Klik “Choose File” untuk unggah dokumen
bukti luaran. File bukti luaran dalam bentuk
pdf, max 5Mb.

Klik “Submit” untuk menyimpan dan 
mengakhiri unggah luaran.
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Setelah Klik Submit akan di kembalikan ke laman seperti di bawah ini.

Cek Kembali dokumen yang telah di 
unggah. Dapat menambahkan
luaran yang lainnya dengan klik
“Unggah Bukti Luaran” 

Dokumen bukti luaran telah berhasil di 
unggah, akan berwarna merah.

18



Apabila unggah luran P2M melalui menu “LUARAN P2M”, akan muncul laman seperti dibawah ini.

1. Pastikan bahwa P2M yang akan
diunggah Luarannya sudah benar, mulai
dari Tahun, Judul dan Jenis
Penelitian/Pengabdian.

2. Klik “Upload Lap Kemajuan” 
(untuk Lap Akhir klik “Upload 
Lap Akhir”)
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Proses unggah luaran melalaui menu “LUARAN P2M”, sama dengan proses 
unggah luaran melalui menu “Laporan Kemajuan”/ “Laporan Akhir”

(hal 14 – 18)
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Terima Kasih
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sub Bagian Program, 

Data dan Informasi LPPM UNS.


