
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Kegiatan Penelitian Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan yang berdasarkan 

pada Tri Dharma Perguruan tinggi yang terdiri dari tiga hal yang berkaitan dengan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat. Universitas Wiraraja sebagai salah satu institusi 

pendidikan di Indonesia, sangat fokus terkait pengembangan dan peningkatan mutu kegiatan 

Penelitian Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat untuk menjunjung Tri Dharma Perguruan Tinggi 

tersebut. 

 

Kegiatan Penelitian Ilmiah diwajibkan bagi civitas akademika Universitas Wiraraja, khususnya 

dosen, dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah baik perseorangan dan/ atau kelompok. 

Penelitian ilmiah yang diselenggarakan oleh Universitas Wiraraja, diharapkan dapat 

menghasilkan manfaat yang kemudian dapat dirasakan oleh masyarakat banyak sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. 

 

Aplikasi Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SIPP) Unija 

merupakan fungsi penting yang dibutuhkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (PPM) Universitas Wiraraja khususnya, dan civitas akademika Universitas 

Wiraraja pada umumnya untuk melakukan pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Sistem informasi ini difasilitasi antara lain adalah kegiatan usulan baru 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen Universitas Wiraraja yang terdiri 

dari skema penelitian atau pengabdian dana internal, dana mandiri, maupun penelitian atau 

pengabdian kerjasama. Sistem Informasi ini juga digunakan untuk pengelolaan pembuatan 

surat tugas dan SPPD yang terkait dengan penelitian dan pengabdian, permohonan cek plagiasi, 

permohonan insentif publikasi, arsip mou dan moa yang dilakukan universitas maupun 

fakultas atau program studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

LOGIN SIPP LPPM 

PROFIL 

A. Biodata Diri 

B. Ganti Password dan Foto Profil 

C. Data Penelitian 

D. Data Pengabdian 

E. Data Publikasi 

F. Data Forum Ilmiah 

G. Data HKI 

H. Data Buku 

PENELITIAN 

A. Usulan Baru 

B. Laporan Kemajuan 

C. Laporan Akhir 

D. Lapoan Keuangan 

E. Catatan Harian 

F. Berkas/Arsip 

PENGABDIAN 

A. Usulan Baru 

B. Laporan Kemajuan 

C. Laporan Akhir 

D. Lapoan Keuangan 

E. Catatan Harian 

F. Berkas/Arsip 

SURAT & SPPD 

A. Surat Tugas 

B. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 

INSENTIF PUBLIKASI 

PLAGIASI 

 



LOGIN SIPP Unija 
 

1. Buka WEB Browser (Mozilla, Crome, dll), kemudian ketik URL : 

https://sipp.lppmwiraraja.ac.id 

2. Masukkan NIDN, Password, dan hasil penjumlahan dari captcha pada halaman login. 

 

 

3. Jika semua sudah benar, maka akan masuk ke halaman beranda SIPP LPPM 

 

 

4. Masukkan NIDN 

3. Masukkan Password 

2. Nilai Penjumlahan 

1. Klik Login 

https://sipp.lppmwiraraja.ac.id/


PROFIL 
 

A. Biodata Diri 

1. Untuk mengubah biodata diri, pilih menu profil -> Biodata Diri, klik tombol Edit Biodata 

di pojok kiri bawah. 

 

2. Lengkapi semua form isian biodata anda . Jika sudah klik simpan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENELITIAN 
 

A. Usulan Baru 

1. Sebelum memulai usulan baru, diwajibkan untuk memperbaharui biodata diri pada 

menu profil terlebih dahulu. 

2. Untuk memulai usulan baru Penelitian, klik menu Penelitian -> Usulan Baru. 

 

3. Pilih Program (Penelitian Dana Internal, Penelitian Dana Mandiri, Penelitian Dana 

Kerjasama, dan Klinik Proposal ) dan Tahun Pelaksanaan, kemudian klik Tampilkan. 

 



4. Anda bisa menambah usulan penelitian jika biodata diri pada menu profil ada sudah 

terisi semua (lengkap) dan juga tidak punya tanggungan di tahun-tahun sebelumnya. 

a. Contoh : Bisa menambahkan usulan baru. 

 

b. Contoh : Tidak bisa menambah usulan baru jika biodata diri tidak lengkap.  

 

c. Contoh : Tidak bisa menambah usulan baru jika ada tanggungan. 

 



d. Contoh : Tidak bisa menambah usulan baru jika sebelumnya anda sudah pernah 

melakukan usulan baru sebagai ketua. 

 

e. Contoh : Tidak bisa menambah usulan baru jika Anda adalah penerimah Hibah 

Ristek-BRIN. 

 

f. Contoh : Tidak bisa menambah usulan baru jika Anda adalah Dosen dengan status 

Tugas belajar . 

 

 

 

 

 

 



5. Setelah klik tambah, akan muncul halaman form usulan penelitian. Pada form usulan, 

terdapat 6 step (Indentitas, Mitra, Proposal, Luaran, Biaya dan Jadwal). 

a. Step 1 – IDENTITAS. 

• Form isian pada Step 1- IDENTITAS teridiri dari  Judul Usulan, Abstrak, Keyword, 

Lama Kegiatan, Anggota 1 , Anggota 2 (Jika ada), Jumlah Mahasiswa terlibat, 

Bidang Fokus, Kesesuaian dengan Roadmap dan Bidang Kajian. 

• Setelah semua isian pada form terisi, klik tombol simpan untuk menyimpan data 

isian. 

 

b. Step 2 – MITRA. 

• Form isian pada Step 2 – MITRA terdiri dari Nama Pejabat Mitra (bukan nama 

ketua pengusul penelitian), Jabatan Pejabat Mitra (contoh: Direktur, Ketua, 

Kepala, dll), Nama Mitra (contoh: Kecamatan Kota Sumenep), Bidang Mitra 

(contoh: Pemerintahan), Alamat Mitra. 

• Form Isian MITRA tidak wajib di isi bagi penelitian yang tidak mempunyai mitra. 

Untuk melanjutkan ke step selanjutnya, klik tombol simpan. 



 

• Setelah form isian mitra sudah di isi dan di simpan, wajib mendownload file 

pernyataan mitra. 

 

c. Step 3 – PROPOSAL. 

• Form isian pada Step 3 – PROPOSAL terdiri dari Unggah file proposal penelitian 

dalam format PDF, file proposal ukuran maksimal 5 MB. Untuk template proposal 

bisa di download pada halaman ini, dan untuk sistematika penulisan proposal 

bisa dilihat pada Buku Pedoman Penelitian Tahun 2020.  

• Setelah anda memilih file proposal, klik tombol simpan untuk mengupload 

proposal dan melanjutkan ke step selanjutnya. 



 

• Contoh yang sudah berhasil upload proposal, akan muncul tombol download 

proposal. 

 

d. Step 4 – LUARAN. 

• Form isian pada Step 4 – LUARAN merupakan Isian Target Luaran dari penelitian. 

Terdapat 2 jenis target luaran, yaitu luaran Wajib dan Luaran Tambahan. Untuk 

ketentuan Target Luaran Wajib dan Tambahan, bisa dibaca pada Buku Pedoman 

Penelitian Tahun 2020. 

• Untuk menambah luaran, pilih jenis (Wajib/Tambahan) -> Kategori Luaran -> 

Sub kategori -> indicator capaian (Publish, LoA, Submited, dll), dan klik tambah. 

• Jika ingin menambah luaran lebih dari satu, ulangi langkahnya seperti di atas. 

• Jika sudah selesai, klik simpan untuk melanjutkan ke step berikutnya. 



 

• Contoh hasil isian form target luaran. 

 

• Jika ingin menghapus isian target luaran, klik tombol merah dengan icon sampah. 

Kemudian klik OK. 

 



e. Step 5 – BIAYA. 

• Form isian pada Step 5 – BIAYA terdiri dari Jumlah Honor, Jumlah Belanja Bahan, 

Jumlah Belanja Barang Non Operasional, Jumlah Belanja Perjalanan Lainnya dan 

Jumlah Dana Lain (jika ada). 

• Klik simpan untuk melanjutkan ke step berikutnya. 

 

f. Step 6 – JADWAL. 

• Form isian pada Step 6 – JADWAL terdiri dari Nama Kegiatan dan Tanggal 

Kegiatan Awal sampai Tanggal Kegiatan Akhir. 

• Jika terdapat banyak kegiatan, isi form isian jadwal perkegiatan dan klik tambah. 

 



• Contoh hasil inputan jadwal kegiatan.  

 

• Jika ingin menghapus jadwal kegiatan. 

 

• Jika isian form jadwal sudah selesai, klik tombol Finish untuk mengakhiri usulan 

penelitian. Kemudian klik tombol OK. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hasil usulan yang sudah di daftarkan. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



Keterangan : - 1. Skema/program dan tahun pelaksanaan 

- 2. Tim pengusul (identitas ketua dan anggota) 

- 3. Judul usulan penelitian 

- 4. Tombol untuk melihat detail usulan penelitian 

- 5. File Proposal 

- 6. Status persetujuan anggota dan status usulan 

- 7. Tombol edit usulan (untuk melakukan edit data usulan) 

7. Jika terdapat kesalahan pada data usulan, anda bisa melakukan edit usulan. Edit usulan 

hanya bisa dilakukan jika jadwal usulan penelitian 2020 masih status dibuka. Untuk 

mengedit usulan, klik tombol edit usulan, jangan lupa untuk selalu klik simpan setiap 

melakukan proses edit usulan. 

8. Melihat detail usulan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Melakukan konfirmasi persetujuan anggota (Dilakukan oleh anggota ). 

a. Anggota Peneliti Login ke https://sipp.lppmwiraraja.ac.id 

b. Klik Icon Surat di header atas atau klik menu pesan di menu samping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sipp.lppmwiraraja.ac.id/


c. Klik Konfirmasi. 

 

d. Jika semua anggota sudah melakukan konfirmasi pada usulan tersebut, maka status 

usulan penelitian akan berubah menjadi selesai, dan akan muncul tombol lembar 

pengesahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Cara download lembar pengesahan dan upload lembar pengesahan. 

 

 

 

  

 

 



10. Untuk file-file hasil input usulan penelitian, anda bisa download pada detail usulan. 

 

a. Contoh File Lembar Kerjasama Mitra (Hasil download pada usulan). 

 

 

 



b. Contoh File PDF Target Luaran (Hasil download pada usulan). 

 

 

c. Contoh File PDF Biaya (Hasil download pada usulan). 

 

 

 

 

 

 

 

d. Contoh File PDF Jadwal Kegiatan (Hasil download pada usulan). 

 

 

 



e. Contoh File PDF Halaman Pengesahan (Hasil download pada usulan). 

 



PENGABDIAN 
 

A. Usulan Baru 

1. Sebelum memulai usulan baru, diwajibkan untuk memperbaharui biodata diri pada 

menu profil terlebih dahulu. 

2. Untuk memulai usulan baru Pengabdian, klik menu Pengabdian -> Usulan Baru. 

 

3. Pilih Program (Pengabdian Dana Internal, Pengabdian Dana Mandiri, Pengabdian Dana 

Kerjasama) dan Tahun Pelaksanaan, kemudian klik Tampilkan. 

 

 



4. Anda bisa menambah usulan pengabdian jika biodata diri pada menu profil ada sudah 

terisi semua (lengkap) dan juga tidak punya tanggungan di tahun-tahun sebelumnya. 

a. Contoh : Bisa menambahkan usulan baru. 

 

b. Contoh : Tidak bisa menambah usulan baru jika biodata diri tidak lengkap.  

 

c. Contoh : Tidak bisa menambah usulan baru jika ada tanggungan. 

 



d. Contoh : Tidak bisa menambah usulan baru jika sebelumnya anda sudah pernah 

melakukan usulan baru sebagai ketua. 

 

e. Contoh : Tidak bisa menambah usulan baru jika Anda adalah penerimah Hibah 

Ristek-BRIN. 

 

f. Contoh : Tidak bisa menambah usulan baru jika Anda adalah Dosen dengan status 

Tugas belajar . 

 

 

 

 

 



5. Setelah klik tambah, akan muncul halaman form usulan pengabdian. Pada form usulan, 

terdapat 6 step (Indentitas, Mitra, Proposal, Luaran, Biaya dan Jadwal). 

a. Step 1 – IDENTITAS. 

• Form isian pada Step 1- IDENTITAS teridiri dari  Judul Usulan, Abstrak, Keyword, 

Lama Kegiatan, Anggota 1 , Anggota 2 (Jika ada), Jumlah Mahasiswa Terlibat, dan 

Bidang Fokus, Kesesuaian dengan Roadmap dan Bidang Kajian. 

• Setelah semua isian pada form terisi, klik tombol simpan untuk menyimpan data 

isian. 

 

b. Step 2 – MITRA. 

• Form isian pada Step 2 – MITRA terdiri dari Nama Pejabat Mitra (bukan nama 

ketua pengusul pengabdian), Jabatan Pejabat Mitra (contoh: Direktur, Ketua, 

Kepala, dll), Nama Mitra (contoh: Kecamatan Kota Sumenep), Bidang Mitra 

(contoh: Pemerintahan), Alamat Mitra. 

• Form Isian MITRA wajib di isi. Untuk melanjutkan ke step selanjutnya, klik 

tombol simpan. 



 

• Setelah form isian mitra sudah di isi dan di simpan, wajib mendownload file 

pernyataan mitra. 

 

c. Step 3 – PROPOSAL. 

• Form isian pada Step 3 – PROPOSAL terdiri dari Unggah file proposal pengabdian 

dalam format PDF, file proposal ukuran maksimal 5 MB. Untuk template proposal 

bisa di download pada halaman ini, dan untuk sistematika penulisan proposal 

bisa dilihat pada Buku Pedoman Pengabdian  Tahun 2020.  

• Setelah anda memilih file proposal, klik tombol simpan untuk mengupload 

proposal dan melanjutkan ke step selanjutnya. 



 

• Contoh yang sudah berhasil upload proposal, akan muncul tombol download 

proposal. 

 

d. Step 4 – LUARAN. 

• Form isian pada Step 4 – LUARAN merupakan Isian Target Luaran dari 

pengabdian. Terdapat 2 jenis target luaran, yaitu luaran Wajib dan Luaran 

Tambahan. Untuk ketentuan Target Luaran Wajib dan Tambahan, bisa dibaca 

pada Buku Pedoman Pengabdian Tahun 2020. 

• Untuk menambah luaran, pilih jenis (Wajib/Tambahan) -> Kategori Luaran -> 

Sub kategori -> indicator capaian (Publish, LoA, Submited, dll), dan klik tambah. 

• Jika ingin menambah luaran lebih dari satu, ulangi langkahnya seperti di atas. 



• Jika sudah selesai, klik simpan untuk melanjutkan ke step berikutnya. 

 

• Contoh hasil isian form target luaran. 

 

• Jika ingin menghapus isian target luaran, klik tombol merah dengan icon sampah. 

Kemudian klik OK. 

 



e. Step 5 – BIAYA. 

• Form isian pada Step 5 – BIAYA terdiri dari Jumlah Honor, Jumlah Belanja 

Bahan, Jumlah Belanja Barang Non Operasional, Jumlah Belanja Perjalanan 

Lainnya dan Jumlah Dana Lain (jika ada). 

• Klik simpan untuk melanjutkan ke step berikutnya. 

 

f. Step 6 – JADWAL. 

• Form isian pada Step 6 – JADWAL terdiri dari Nama Kegiatan dan Tanggal 

Kegiatan Awal sampai Tanggal Kegiatan Akhir. 

• Jika terdapat banyak kegiatan, isi form isian jadwal perkegiatan dan klik tambah. 

 



• Contoh hasil inputan jadwal kegiatan.  

 

• Jika ingin menghapus jadwal kegiatan. 

  

 

 

 

 

 

 

 



• Jika isian form jadwal sudah selesai, klik tombol Finish untuk mengakhiri usulan 

pengabdian. Kemudian klik tombol OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Hasil usulan yang sudah di daftarkan. 

 

Keterangan : - 1. Skema/program dan tahun pelaksanaan 

- 2. Tim pengusul (identitas ketua dan anggota) 

- 3. Judul usulan pengabdian 

- 4. Tombol untuk melihat detail usulan pengabdian 

- 5. File Proposal 

- 6. Status persetujuan anggota dan status usulan 

- 7. Tombol edit usulan (untuk melakukan edit data usulan) 

7. Jika terdapat kesalahan pada data usulan, anda bisa melakukan edit usulan. Edit usulan 

hanya bisa dilakukan jika jadwal usulan pengabdian 2020 masih status dibuka. Untuk 

mengedit usulan, klik tombol edit usulan, jangan lupa untuk selalu klik simpan setiap 

melakukan proses edit usulan. 

8. Melihat detail usulan.  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



9. Melakukan konfirmasi persetujuan anggota (Dilakukan oleh anggota ). 

a. Anggota Peneliti Login ke https://sipp.lppmwiraraja.ac.id 

b.  Klik Icon Surat di header atas atau klik menu pesan di menu samping. 

  

 

 

 

 

c. Klik Konfirmasi. 

  

d. Jika semua anggota sudah melakukan konfirmasi pada usulan tersebut, maka status 

usulan pengabdian akan berubah menjadi selesai, dan akan muncul tombol lembar 

pengesahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sipp.lppmwiraraja.ac.id/


e. Cara download lembar pengesahan dan upload lembar pengesahan. 

  

 

 

  

10. Untuk file-file hasil input usulan pengabdian, anda bisa download pada detail usulan. 

 

a. Contoh File Lembar Kerjasama Mitra (Hasil download pada usulan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f. Contoh File PDF Target Luaran (Hasil download pada usulan). 

 

 

g. Contoh File PDF Biaya (Hasil download pada usulan). 

 

 

h. Contoh File PDF Jadwal Kegiatan (Hasil download pada usulan). 

 

 

 



i. Contoh File PDF Halaman Pengesahan (Hasil download pada usulan). 

 


