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PETUNJUK TEKNIS  MENGGUNAKAN APLIKASI SIPEDI UNTUK PENGUSUL 

Langkah-langkah menggunankan Sistem informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPEDI)  untuk 

pengusul adalah sebagai berikut :  

1. Login Pengusul SIPEDI Pengusul 

a. Masuk ke alamat https://sipadu.isi-ska.ac.id/sipedi/ maka akan tampil halaman seperti 

gambar dibawah ini :  

 

 

Gambar 35. 

 

b. Setelah muncul halaman seperti Gambar 35, login dengan akun yang sudah terdaftar 

sebagai pengusul, tampilannya seperti halaman dibawah ini : 

 

Gambar 36.  
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c. Setelah tampil halaman seperti Gambar 36 masukkan alamat user/ akun dan password 

dikolom yang disediakan, kemudian klik tombol Masuk maka akan tampil halaman 

dashboard seperti gambar dibawah ini :  

 

   

Gambar 37. 

 

d. Di halaman dasboard ada beberapa menu, tampilan tahap layanan penelitian dan PKM, 

jadwal layanan penelitian dan PKM, dan lain-lain. 

Keterangan Gambar 37 : 

- No 1 menu-menu SIPEDI pengusul yang terdiri dari dashboard, data proposal, revisi 

proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir. 

- No 2 Tampilan tahapan layanan penelitian dan PKM. 

- No 3 Tampilan jadwal layanan penelitian dan PKM. 

 

2. Menu-menu Halaman SIPEDI Pengusul 

Beberapa menu yang ada di aplikasi SIPEDI pengusul, seperti gambar dibawah ini : 

3 

 

1 
2 
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Gambar 38. 

a. Menu Pengusul 

1) Dashboard 

Tampilan dashboard menampilkan tahapan layanan penelitian dan PKM diagram 

garis rekap aktivitas seluruh proposal dari jumlah yang proposal masuk semua dan 

proposal yang diterima setiap bulannya. Dengan tampilan ini kita bisa lihat dengan 

jelas aktivitas seluruh proposal. 

 

Gambar 39. 

 

2) Data Proposal 

Menu ini menampilkan data proposal pengusul yang isinya ID, tanggal ajuan, judul, 

skim, penyusun, berkas yang diunduh dan beberapa tombol action. 
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Gambar 40.  

 

 

 Tambah Baru 

Tombol ini digunakan untuk menambah data proposal yang akan diajukan oleh 

pengusul. Klik tombol tambah baru kemudian akan muncul form dibawah ini : 

 

Gambar 41. 
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Isikan form input data sesuai apa yang harus diisikan, pastikan isi dengan benar 

dan pastikan berkas yang di upload sudah benar, klik tombol simpan agar data 

tersimpan.  

 

 Detail 

Menu ini digunakan untuk menampilkan detail dari proposal yang diajukan oleh 

pengusul. Pilih laporan yang akan dilihat detailnya kemudian klik tombol Detail 

maka kana muncul tampilan seperti gambar dibawah ini :  

 

Gambar 42. 

 

 Ubah 

Proposal yang sudah diajukan bisa diubah kembali berkas yang diunduh, dengan 

pilih proposal yang berkasnya akan diunduh kembali kemudian klik tombol Ubah 

maka akan tampil form ubah seperti dibawah ini :  

 

Gambar 43. 
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Ubah tanggal atau judul dan upload berkas kembali yang akan diubah kemudian 

klik tombol simpan untuk menyimpan kembali. 

 

 Hapus 

Tombol ini digunakan untuk menghapus data proposal yang diajukan, pilih 

proposal yang akan dihapus klik tombol hapus maka akan muncul pesan seperti 

gambar dibawah ini :  

 

Gambar 44. 

 

3) Revisi Proposal 

Menu revisi proposal digunakan untuk merubah/ merevisi proposal yang sudah 

dikirim melalui proses evaluasi administrasi terlebih dahulu sebelum menyusun 

alporan kemajuan. Revisi proposal yang tidak lolos evaluasi adminitrasi bisa 

diperbaiki dan mengirim ulang dokumen revisinya kembali. 

 

Gambar 45. 
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 Ajukan  

Tombol ajuan digunakan untuk mengajukan kembali proposal yang sudah dirubah, 

dengan pilih proposal yangs udah diperbaiki kemudian klik tombol ajukan isi 

tanggal, judul dan unduh berkas proposal  kemudian klik tombol simpan untuk 

menyimpan kembali.  

 

Gambar 46 

 

 Detail 

Menu ini digunakan untuk melihat detail dari proposal, dengan klik tombol detail 

maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :  

 

Gambar 47. 

 

4) Laporan Kemajuan 

Menu ini menampilkan data laporan kemajuan dari proposal yang diajukan yang 

berisi tanggal ajuan, judul, skim, penyusun, berkas yang diunggah, dan beberapa 

action.  
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Gambar 48. 

 

 Tambah Baru 

Data laporan kemajuan bisa ditambahkan dengan klik tombol tambah baru maka 

akan muncul form seperti gambar dibawah ini : 

 

Gambar 49. 

 

Isi form yang sudah disediakan, untuk proposal yang bisa dipilih yaitu proposal 

yang sudah diajukan revisinya dan berstatus lolos administrasi. Apabila judul 

proposal tidak tersedia di kotak pilihan silahkan konfirmasi ke LPPM. Jika form 

sudah terisi semua dengan benar jangan lupa untuk klik tombol simpan untuk 

dapat disimpan. 

 

 Detail  

Menu detail digunakan untuk melihat masing-masing laporan kemajuan lebih 

lengkap lagi, pilih laporan yang akan dilihat detailnya klik tombol detail maka akan 

muncul tampilan seperti dibawah ini : 
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Gambar 50. 

 

 Ubah  

Data laporan yang diajukan dapat diubah dengan pilih data yang akan diubah 

kemudian klik ubah maka akan tampil form seperti gambar dibawah ini : 

 

Gambar 51. 

 

 Hapus 

Jika data ingin dihapus bisa pilih data laporan kemajuan yang akan dihapus, klik 

tombol hapus maka akan ada pesan seperti dibawah ini :  

 

Gambar 52. 
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5) Laporan Akhir 

Menu laporan akhir tahun menampilkan tanggal ajuan, judul, skim, berkas yang 

diunduh, luaran, luaran tambahan dan action untuk merubah dan hapus data.  

 

Gambar 53. 

 

 Ubah 

Data laporan akhir dapat diubah dengan pilih proposal yang akan dirubah, 

kemudian klik tombol ubah maka akan tampil form seperi dibawah ini : 

 

Gambar 54. 

 

 Hapus 

Data loporan akhir bisa di hapus dengan pilih proposal yang akan dihapus 

kemudian klik hapus maka akan tampil pesan seperti dibawah ini : 

 

Gambar 55. 



 Halaman | 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


