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Panduan Singkat Pengisian Data Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat
Pengisian data Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi (PT) dilakukan secara
daring melalui Simlitabmas dengan alamat http://simlitabmas.ristekbrin.go.id/kinerja_abdimas.
Untuk memasuki dan mengisi data kinerja harus dilakukan oleh operator LPM/LPPM PT yang
bersangkutan. Dalam pengisian data pemetaan kinerja pengabdian, operator PT akan menemui
sejumlah

Gambar/Tanda/Tool

yang

memiliki

makna

berbeda-beda.

Penjelasan

Gambar/Tanda/Tool dijelaskan dalam tabel berikut.

Gambar/Tanda/Tool

atau

Atau

Penjelasan
Status tahun warna dengan warna hijau menandakan
pengisian data PKM pada tahun tersebut.
Jumlah data yang akan ditampilkan dalam satu layar
Menambahkan data baru
Melakukan tambah pelaksana PKM
Melakukan penambahan mitra
Menyimpan data yang telah diisikan
Status belum ada data yang diisikan
Menghapus data sebagian atau semua dalam 1 isian
Melakukan cek data yang ada pada data Simlitabmas
(misal: melakukan cek identitas dosen berdasar NIDN)
Melakukan pencarian file yang akan diunggah
Eksekusi unggah berkas yang telah dipilih
Status berkas belum diunggah
Mencari data yang telah dimasukkan dengan cara
menulis kata kunci yang akan dicari dan dilanjutkan
dengan mengklik “
”
Menghapus kata kunci dari data yang akan dicari
Proses mengunggah berkas yang ikuti dengan mencari
berkas/file terlebih dahulu.
Icon untuk mengunduh dan melihat file yang telah
diunggah
Melakukan update/memperbaiki data yang telah diisi
Melakukan proses pilihan dengan melakukan klik “
”
Melakukan unggah Renstra
Berkas telah berhasil diunggah
Icon untuk pilihan : status tidak dipilih ; status
dipilih

Tampilan awal untuk login pengisian data kinerja seperti Gambar 1 berikut.

Isi dengan nama user operator
LP/LPPM PT
Isi dengan password operator
LP/LPPM PT
Isi capcha dari hasil
penjumlahan
Klik Masuk untuk memasuki
sistem

Gambar 2. Login Pengisian data kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

Apabila operator LPM/LPPM PT belum memiliki hak akses sebagai operator, maka dapat
memintanya ke KEMENRISTEK/BRIN dengan tahapan sebagaimana berikut.
✓ Ketua LP/LPM/LPPM wajib mengirimkan permohonan username dan password operator
dengan format bebas yang ditujukan ke KEMENRISTEK/BRIN.
✓ LPM/LPPM yang di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah mendapatkan username dan
password operator, tidak perlu lagi mengajukan permohonan, namun dapat langsung
menggunakan username dan password tersebut untuk digunakan mengisi kinerja
Pengabdian kepada Masyarakat.

Apabila operator LPM/LPPM telah login maka beranda utama untuk mengisi Kinerja
Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tampilan Gambar 3 berikut.

Gambar 2. Beranda Utama Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

Pengisian data pada Menu Utama dalam pengisian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat
dikategorikan dalam empat bagian utama yang terdiri atas Sumber Daya, Manajemen,
Luaran, dan Revenue Generating sebagai ditampilkan di beranda utama sebagaimana Gambar
3 berikut.

Gambar 3. Empat Menu Utama Pengisian Data Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat
Tampilan, penjelasan isian, dan cara mengisi data kinerja pada empat bagian utama secara
lengkap dapat diikuti sebagai berikut.
1. Sumber Daya meliputi lima komponen data yaitu :
▪

Pengabdian Dana KEMENRISTEK/BRIN: data kegiatan dan besar dana yang telah
diperoleh oleh PT dari program dan skema kegiatan yang diluncurkan oleh
KEMENRISTEK/BRIN

▪

Pengabdian Dana Non KEMENRISTEK/BRIN: data kegiatan dan besar dana yang telah
diperoleh oleh PT dari program dan skema kegiatan yang diluncurkan oleh Non
KEMENRISTEK/BRIN (CSR, Pemda, Internal PT, Instansi Swasta atau Pemerintah,
Kerjasama, Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat, dll.)

▪

Unit Usaha Kampus: data unit usaha kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang
dimiliki dan dikelola oleh PT.

▪

Kelembagaan Pengabdian: adalah bentuk kelembagaan yang ada ada di PT

▪

Unit Fasilitas Penunjang: adalah unit fasilitas penunjang yang dimiliki perguruan tinggi
dalam rangka menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa Pusat
Studi/Kajian, Laboratorium/Studio, Sentra HKI, Inkubator Hasil Riset, Lahan/Kebun
Percobaan, dan dalam bentuk lain-lain.

Cara pengisian data dari kelima komponen tersebut dilakukan dengan memilih menu
kemudian sorot menuju ke salah satu komponen yang dimaksud. Menu Sumber
Daya dapat dilihat seperti Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Menu Sumber Daya dan lima submenu komponennya

1.1. Kegiatan Pengabdian Sumber Dana Kemenristek/BRIN
Pengisian data pada komponen kinerja Pengabdian Dana Kemenristek/BRIN dilakukan
dengan memilih

sehingga akan terlihat tampilan Gambar 5 berikut.

Gambar 5. Data Pengabdian Dana Kemenristek/BRIN

Data kinerja yang ada di PT melalui kegiatan Pengabdian Dana Kemenristek/BRIN akan
secara otomatis terisi untuk setiap PT. Data ini diperoleh dari hasil kegiatan pengabdian
yang telah diusulkan oleh dosen-dosen di suatu PT dan telah dilaksanakan melalui
pendanaan Kemenristek/BRIN. Apabila dosen-dosen di PT tertentu belum pernah
mendapatkan pendanaan kegiatan pengabdian Kemenristek/BRIN, maka status
Pengabdian Dana Kemenristek/BRIN “

”, seperti yang terlihat pada

Gambar 5. Sedangkan PT dimana dosen-dosennya telah mendapatkan Pengabdian

Kepada Masyarakat melalui pendanaan Kemenristek/BRIN akan nampak seperti contoh
Gambar 6 berikut.

Gambar 6. Data Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat PT melalui pendanaan
KEMENRISTEK/BRIN

Penambahan

data

kinerja

pengabdian

kepada

masyarakat

pendanaan

KEMENRISTEK/BRIN tidak akan dapat dilakukan oleh operator PT secara manual
mengingat data tersebut secara otomatis diambilkan dari rekaman data yang ada di
Simlitabmas. PT hanya diperkenankan melakukan update atau pembaruan data-data
tertentu di setiap judul. Pembaruan data tersebut dilakukan dengan cara klik “ ”. Untuk
data yang tidak dapat diperbarui adalah data Skema, Judul, Jumlah Dana, Lama Kegiatan,
dan Personil Kegiatan. Sedangkan data yang dapat diperbarui meliputi data update jumlah
hahasiswa, alumni dan staf pendukung yang terlibat, jenis dari sumber daya iptek, serta
penambahan data untuk mitra yang terlibat selama pelaksanaan pengabdian. Tampilan
proses pembaharuan data sebagaimana yang dimakud dapat dilihat pada Gambar 7.

Update jumlah Mahasiswa,
Alumni dan staf pendukung
yang terlibat.
Pilih Sumber
Daya Iptek

Pilih Mitra

Gambar 7. Update Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat PT melalui pendanaan
KEMENRISTEK/BRIN

Perlu diperhatikan bahwa setiap kelengkapan isian data kinerja untuk setiap jenis kegiatan
pendanaan mungkin tidak sama atau berbeda dengan kelengkapan isian di skema hibah
lainnya. Sebagai contoh skema IbM diwajibkan untuk mengisi mitra namun tidak ada isian
omset.
1.2. Pengabdian Dana Non KEMENRISTEK/BRIN

Pengisian data Pengabdian Kepada Masyarakat dengan dana yang bersumber dari Non
Kemenristek/BRIN dilakukan dengan memilih menu “

” dan submenu “

”.

Tampilan awal saat memasuki Pengabdian Dana Non Kemenristek/BRIN maka belum ada
satupun data yang terekam dalam sistem dan akan ada status “

”. Oleh karena

itu setiap PT wajib memasukkan kegiatan pelaksanaan pengabdian sumber dana Non

Kemenristek/BRIN. Tampilan awal dari Pengisian data Pengabdian Kepada Masyarakat
dengan dana yang bersumber dari Non Kemenristek/BRIN seperti pada Gambar 8 berikut.
Status tidak ada data pengabdian
Dana Non Kemenristek/BRIN

Gambar 8. Tampilan Awal Pengisian Data Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Non
Kemenristek/BRIN

Data yang harus diisikan meliputi:
a. Data Kegiatan (Judul Kegiatan, Jumlah Dana, Sumber Dana, Tahun Kegiatan, Jumlah
Mahasiswa, Jumlah Alumni, Jumlah Staf Pendukung, dan Sumber Daya Iptek).
b. Personil Dosen (Nama Personil dan Status) yaitu didasarkan pada data dosen yang
terdaftar di PDPT (lihat https://pddikti.kemdikbud.go.id). Untuk mengisikan personil
dosen cukup dengan memasukkan NIDN dosen yang bersangkutan diikuti dengan
menekan tombol “Cek”.
c. Mitra yaitu meliputi pilihan jenis mitra, nama mitra, bidang usaha, dan peningkatan
omset. Pengisian untuk mitra tidak harus lengkap namun tergantung dari jenis mitra.
Sebagai contoh apabila jenis mitra adalah Pemda maka isian hanya data jenis mitra
dan nama mitra saja. Nama mitra yang dimaksud adalah nama badan mitra atau nama
kantor dan bukan nama perseorangan. Sedangkan data jenis bidang usaha dan
peningkatan omset secara otomatis tidak ada atau tidak diperlukan.
d. Dokumen pendukung, yaitu mengunggah dokumen resmi yang menyatakan bahwa
kegiatan telah dilakukan oleh PT. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen kontrak
atau surat pelaksanaan pengabdian yang dilengkapi dengan scan halaman cover dan
pengesahan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat saja (tidak perlu dokumen
lengkap laporan) dengan ukuran file dokumen yang dimaksud tidak lebih dari 1MB.
Dalam melakukan pengisian data dapat dimulai dengan memilih “
“

“ sehingga akan terlihat tampilan awal seperti Gambar 9.

” mengklik

Gambar 9. Pengisian Data Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Non Kemenristek/BRIN

Contoh tampil Gambar 10 adalah data kegiatan Pengabdian dari dana Non
KEMENRISTEK/BRIN akan yang telah dilakukan pengisian.

Gambar 10. Data Kegiatan Pengabdian dari dana Non Kemenristek/BRIN
1.3. Unit Usaha Kampus

Pengisian data Unit Usaha Kampus dilakukan dengan memilih menu “
submenu “

” dan

”. Tampilan awal saat memasuki data Unit Usaha Kampus tidak ada

satupun data yang terekam dalam sistem dan akan ada status “

” seperti

Gambar 11.

Gambar 11. Tampilan awal Unit Usaha Kampus

Untuk mengisi data Unit Usaha Kampus dilakukan dengan cara mengklik “

”. Pengisian

dilakukan berdasar Tahun Kinerja (Tahun Pelaksanaan) yang meliputi data-data: Nama,
Bidang Usaha, Pengurus Unit Usaha, dan unggah Dokumen Pendukung (SK mengenai Unit
Usaha Kampus yang disahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dalam bentuk dokumen PDF
dengan ukuran tidak lebih dari 1MB. Proses pengisian dapat dilihat seperti pada Gambar 12.

Gambar 12. Tampilan Pengisian Unit Usaha Kampus

Apabila pengisian data Unit Usaha Kampus berhasil maka akan terlihat seperti Gambar 13
berikut.

Gambar 13. Data Unit Usaha Kampus

1.4. Kelembagaan Pengabdian
Data kelembagaan
“

pengabdian dimasukkan

melalui

menu

“

” submenu

”. Dalam pengisiannya LPM atau LPPM PT wajib mengisikan data-data:

a. Lembaga Penelitian :
- Nama Resmi

: Nama Lembaga sesuai dengan SK Pendirian

- SK Pendirian

: No. SK Pendirian lembaga dan apabila terjadi pergantian lembaga,
maka cukup diisi dengan SK terakhir pergantian lembaga

- Alamat

: alamat lembaga

- No. Telepon

: nomor telepon lembaga

- No. Faksimile

: nomor faksimile lembaga

- Surel / email

: surel /email resmi lembaga

- Alamat Website : alamat/URL website lembaga
- No. SK Renstra

: No. SK Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat PT

Isian data kelembagaan dapat dilihat dalam Gambar 14 berikut.

Gambar 14. Isian Data Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

b. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
- Nama Ketua

: Nama Ketua Lembaga (LPM/LPPM)

- NIP

: NIP Ketua Lembaga (LPM/LPPM)

Isian Ketua Lembaga Penelitian seperti dalam 15 berikut.

Gambar 15. Isian Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

c. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat
Pilihan adanya kepemilikan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat PT dilakukan di
submenu “

”. Apabila PT telah memiliki Renstra, maka pilih “ ” yang

selanjutnya PT wajib untuk mengisi No SK Renstra seperti yang ditunjukkan pada Gambar
16.

Gambar 16. Isian Rencana Strategis Penelitian

Untuk mengunggah dokumen Renstra
”

dapat dilakukan dari submenu kelembagaan

”. Unggah dokumen harus berbentuk PDF dengan besar file PDF tidak lebih dari

1MB. Unggah dokumen dapat dilakukan seperti pada Gambar 17 berikut.

Gambar 17. Tampilan Unggah SK Pendirian Lembaga dan Unggah Renstra

d. Kelayakan Kantor
Kelayakan Kantor memberikan informasi kondisi: 1) Ruang Pimpinan, 2) Ruang Adinistrai,
3) Ruang Penyimpanan Arsip, 4) Ruang Pertemuan, dan 5) Ruang Seminar. Kelayakan yang
dimaksud dikategorikan dengan pilihan: 1) Tidak ada, 2) Kurang memadai, 3) Cukup
Memadai, 4) Memadai, dan 5) Sangat Memadai. Tingkat fasilitas kelayakan kantor dapat
diperkirakan sendiri dengan seobyektif mungkin oleh Pimpinan LPM/LPPM PT. Cara
pengisihan kelayakan kantor dilakukan dengan memilih atau menandai salah satu kategori
sebagaimana Gambar 18 berikut.

Gambar 18. Pilihan isihan Kelayakan Kantor Pengabdian Kepada Masyarakat

1.5. FasilitasPenunjang
Pengisian data fasilitas penunjang yang meliputi Pusat Studi/Kajian, Laboratorium/Studio,
Sentra HKI, Inkubator Hasil Riset, Lahan/Kebun Percobaan Studio, Bengkel/Workshop,
Gedung Pertunjukkan/Teater, Showroom/Ruang, Display/R. Pamer dan Ruang Penyimpanan
/Gudang/Storage dapat dilakukan dengan memilih dan mengisi: a) Jenis Fasilitas Penunjang,
b) Nama Unit, c) No. SK Pendirian, d) Fasilitas, dan e) Dokumen Pendukung berupa SK dan
dokumen terkait mengenai fasilitas penunjang. Dalam proses unggah dokumen berupa file
PDF yang besar file tidak lebih dari 1 MB untuk setiap data fasilitas Penunjang. Proses
pengisian data fasilitas penunjang dan tampilan hasil pengisian dapat di lihat di Gambar 19
dan Gambar 20.

Gambar 19. Pengisian Fasilitas Penunjang

Gambar 20. Contoh Hasil Fasilitas Penunjang

2. Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat
Data manajemen Pengabdian Kepada Masyakat merupakan isian berupa pilihan terhadap
pelaksanaan manajemen, status pelaksanaan serta bukti dokumen pendukung resmi.
Tampilan pengisian komponen Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana
diperlihatkan Gambar 21 berikut.

Gambar 21. Tampilan pengisian komponen manajemen Pengabdian kepada Masyarakat

Sedangkan hasil isian lengkap data manajemen seperti Gambar 22 berikut.

Gambar 22 Tampilan hasil pengisian komponen manajemen Pengabdian kepada
Masyarakat

3. Luaran Penelitian
Menu Luaran pengabdian kepada masyarakat meliputi data aktivitas yang berkaitan langsung
dengan luaran penelitian dengan Sub menu:
▪

Publikasi di Jurnal: meliputi data tahun publikasi, jenis publikasi (internasional, nasional
terakreditasi, dan nasional tidak terakreditasi), judul publikasi, nama jurnal, ISSN jurnal,
URL artikel yaitu alamat URL langsung menuju ke artikel yang dimaksud, volume jurnal,

nomor jurnal, halaman artikel, dosen sebagai penulis (NIDN, nama dosen, program studi),
penulis Non dosen (nama dan institusi), dan unggah berkas jurnal (halaman pertama yang
berisi abstrak dan atau mengisikan)
▪

Publikasi di Media Masa: meliputi data Tahun Publikasi, Tanggal Publikasi, Judul, Nama
Media (Koran, Majalah, Tabloid, Radio, Telivisi dan Media Online), Nama Media Volume,
Nomor, Halaman, URL, Personil, dan Dokumen Pendukung. Sebagai penjelasan tambahan
isian media yang telah dipilih dapat diperkaya datanya (rekaman suara/video yang dionline-kan, siaran yang dapat akses, atau jenisk lainnya) dengan menunjukkan alamat
URL. Misalnya data tersebut dapat diunggah di youtube atau alamat URL lainnya yang
dapat di share. Dokumen pendukung yang diunggah dapat berupa naskah transkrip atau
hasil scan dokumen yang dimaksud.

▪

Pemakalah Forum Ilmiah: meliputi data tahun pelaksanaan, tingkat forum ilmiah
(internasional, nasional, dan regional), NIDN dosen sebagai pemakalah, nama dosen,
program studi, judul makalah, nama forum, institusi penyelenggara, waktu pelaksanaan,
tempat pelaksanaan, status sebagai pemakalah (pemakalah biasa atau invited/keynote
speaker), dan unggah berkas makalah.

▪

Hak Kekayaan Intelektual - HKI meliputi data tahun pelaksanaan, data dosen sebagai
pengusul HKI (NIDN, nama, dan program studi), judul HKI, jenis HKI (paten, paten
sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, rahasia produk industri, indikasi
geografis, perlindungan varietas tanaman, dan perlindungan topografi sirkuit terpadu),
nomor pendaftaran, status (terdaftar atau granted), nomor HKI, dan unggah dokumen
HKI.

▪

Luaran Iptek Lainnya meliputi data tahun pelaksanaan, dosen sebagai pelaksana (NIDN,
nama, dan program studi), judul luaran, jenis luaran (model, prototip, desain, karya seni,
rekayasa sosial, dan teknologi tepat guna), deskripsi singkat luaran, dan unggah dokumen
terkait luaran.

▪

Produk Terstandarisasi: meliputi data tahun perolehan, dosen sebagai pelaksana (NIDN,
nama, dan program studi), nama produk, lembaga pemberi standarisasi, nomor sertifikat
dan unggah dokumen terkait luaran.

▪

Mitra Berbadan Hukum: meliputi data Nama Mitra, Bidang Usaha, Lembaga Pemberi
Status badan hukum, No. Badan Hukum dan data pendukung badan hukum berupa
sertifikat atau yang lainnya.

▪

Buku : meliputi data tahun penerbitan, nama dosen sebagai penulis, NIDN, program studi,
judul buku, ISBN, jumlah halaman, dan penerbit. Buku yang dimaksud dapat berupa buku
ajar, buku teks, modul, panduan praktis, buku profil daerah, buku profil usaha, katalog
kegiatan seni, katalog karya seni, novel, kumpulan puisi atau cerpen, buku saku, kamus,
monograf, biografi, tafsir, atlas, ensiklopedia, dan lain-lain. Buku yang dimaksud adalah
buku pendukung abdimas atau hasil abdimas. merupakan dokumen yang diunggah
adalah halaman yang berisi keterangan ISBN, tahun terbitan, nama pengarang, dan
lembaga penerbit, serta halaman pertama daftar isi. Hasil pengabdian tahun berapa..????
Buku boleh hasil revisi / edisi , bukan hanya cetak ulang, bukan prosiding.

Tampilan menu dan submenu luaran sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 23.

Gambar 23. Menu dan Submenu Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

3.1. Publikasi di Jurnal
Pengisian data publikasi dilakukan dengan memilih menu “

” dan submenu “

”. Apabila berhasil, maka tampilan awal sebagaimana terlihat pada Gambar 24 masih belum
satupun data publikasi. Untuk melakukan pengisian dilakukan dengan mengklik “
sehingga akan tampil isian seperti pada Gambar 25.

”

Gambar 24. Tampilan awal data publikasi

Gambar 25. Form Isian Data Publikasi

Contoh data publikasi yang telah dimasukkan akan terlihat seperti contoh pada Gambar 26.

Gambar 26. Data Publikasi yang telah terekam dalam sistem

3.2. Publikasi di Media Masa
Pengisian data Publikasi di Media Masa dilakukan dengan memilih menu “
submenu “

” dan

”. Apabila berhasil, maka tampilan awal sebagaimana terlihat

pada Gambar 27 dengan status masih belum satupun data publikasi. Apabila data Publikasi di
Media Masa telah diinputkan maka akan masuk dalam daftar seperti pada Gambar 28. Untuk
melakukan pengisian dilakukan dengan mengklik “

” sehingga akan tampil isian seperti

pada Gambar 29.

Gambar 27. Tampilan Awal Data Publikasi di Media Masa

Gambar 28. Tampilan Data Publikasi di Media Masa Yang Telah Didaftarkan

Gambar 29. Form Isian Data Publikasi di Media Masa

3.3. Pemakalah Forum Ilmiah
Pengisian data Pemakalah Forum Ilmiah dilakukan dengan memilih menu “
submenu “

” dan

”. Apabila berhasil, maka tampilan awal sebagaimana

terlihat pada Gambar 30 dengan status masih belum satupun data Pemakalah Forum
Ilmiah. Data yang telah diinputkan akan masuk dalam daftar seperti pada Gambar 31.
Untuk melakukan pengisian dilakukan dengan mengklik “

” sehingga akan tampil

isian seperti pada Gambar 32.

Gambar 30. Tampilan Awal Data Pemakalah Forum Ilmiah

Gambar 31. Tampilan Data Pemakalah Forum Ilmiah Telah Diinputkan

Gambar 32. Form Isian Data Pemakalah Forum Ilmiah

3.4. Hak Kekayaan Intelektual
Pengisian data Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dengan memilih menu “
submenu “

” dan

”. Apabila berhasil memasuki, maka tampilan awal sebagaimana

terlihat pada Gambar 33 dengan status masih belum satupun data Hak Kekayaan
Intelektual. Data yang telah diinputkan akan masuk dalam daftar seperti pada Gambar 34.
Untuk melakukan pengisian dilakukan dengan mengklik “

” sehingga akan tampil

isian seperti pada Gambar 35.

Gambar 33. Tampilan Awal Data Hak Kekayaan Intelektual

Gambar 34. Tampilan Data Hak Kekayaan Intelektual Telah Diinputkan

Gambar 35. Form Isian Data Hak Kekayaan Intelektual

3.5. Luaran Iptek Lainnya
Pengisian data Luaran Iptek Lainnya dilakukan dengan memilih menu “
“

” dan submenu

”. Apabila berhasil memasuki, maka tampilan awal sebagaimana terlihat pada

Gambar 36 dengan status masih belum satupun data Luaran Iptek Lainnya. Data yang telah
diinputkan akan masuk dalam daftar seperti pada Gambar 37. Untuk melakukan pengisian
dilakukan dengan mengklik “

” sehingga akan tampil isian seperti pada Gambar 38.

Gambar 36. Tampilan Awal Data Luaran Iptek Lainnya

Gambar 37. Tampilan Data Luaran Iptek Lainnya Telah Diinputkan

Gambar 38. Form Isian Luaran Iptek Lainnya

3.6. Produk Terstandarisasi
Pengisian data Produk Terstandarisasi dilakukan dengan memilih menu “
submenu “

” dan

”. Apabila berhasil memasuki, maka tampilan awal sebagaimana

terlihat pada Gambar 39 dengan status masih belum satupun data Produk Terstandarisasi.
Data yang telah diinputkan akan masuk dalam daftar seperti pada Gambar 40. Untuk
melakukan pengisian dilakukan dengan mengklik “

” sehingga akan tampil isian seperti

pada Gambar 41.

Gambar 39. Tampilan Awal Data Produk Terstandarisasi

Gambar 40. Tampilan data Luaran Produk Terstandarisasi yang telah diinputkan

Gambar 41. Form Isian Luaran Produk Terstandarisasi

3.7. Produk Tersertifikasi
Pengisian data Produk Tersertifikasi dilakukan dengan memilih menu “
“

” dan submenu

”. Apabila berhasil memasuki, maka tampilan awal sebagaimana terlihat pada

Gambar 42 dengan status masih belum satupun data Produk Tersertifikasi. Data yang telah
diinputkan akan masuk dalam daftar seperti pada Gambar 43. Untuk melakukan pengisian
dilakukan dengan mengklik “

” sehingga akan tampil isian seperti pada Gambar 44.

Gambar 42. Tampilan Awal Data Produk Tersertifikasi

Gambar 43. Tampilan data Luaran Produk Tersertifikasi yang telah diinputkan

Gambar 44. Form Isian Luaran Produk Tersertifikasi

3.8. Mitra Berbadan Hukum
Pengisian data Mitra Berbadan Hukum dilakukan dengan memilih menu “
submenu “

” dan

”. Apabila berhasil memasuki, maka tampilan awal sebagaimana

terlihat pada Gambar 45 dengan status masih belum satupun data Mitra Berbadan Hukum.

Data yang telah diinputkan akan masuk dalam daftar seperti pada Gambar 46. Untuk
melakukan pengisian dilakukan dengan mengklik “

” sehingga akan tampil isian seperti

pada Gambar 47.
Gambar 45. Tampilan Awal Data Mitra Berbadan Hukum

Gambar 46. Tampilan data Mitra Berbadan Hukum yang telah diinputkan
Gambar 47. Form Isian Mitra Berbadan Hukum

3.9. Buku
Pengisian data buku dilakukan dengan memilih menu “

” dan submenu “

”. Apabila

berhasil memasuki, maka tampilan awal sebagaimana terlihat pada Gambar 47 dengan status
masih belum satupun data buku. Data buku yang telah diinputkan akan masuk dalam daftar
seperti pada Gambar 48. Untuk melakukan pengisian dilakukan dengan mengklik “
sehingga akan tampil isian seperti pada Gambar 49.

Gambar 47. Tampilan Awal Data Buku

Gambar 48. Tampilan data Buku yang telah diinputkan

”

Gambar 49. Form Isian Buku

4. Revenue Generating
Data kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai revenue generating dikategorikan
menjadi 2 bagian :
▪

Unit Bisnis: terdiri atas data tahun kegiatan, nama unit bisnis, SK dan dokumen
pendirian, lingkup kegiatan, mitra, dan pendapatan kotor pada tahun kegiatan.

▪

Royalti: meliputi royalti dari berbagai jenis HKI (paten, paten sederhana, hak cipta,
merek dagang, rahasia dagang, rahasia produk industri, indikasi geografis,
perlindungan varietas tanaman, dan perlindungan topografi sirkuit terpadu, buku,
teknologi tepat guna, model, purwarupa (prototipe), karya desain/seni/kriya/
bangunan dan arstektur dan rekayasa sosial.)

Pengisian Revenue Generating dilakukan dengan cara memilih menu “
selanjutnya di ikuti dengan memilih kategori “

” atau “

”

” sebagaimana

ditunjukkan dalam Gambar 51.

Gambar 51. Menu Revenue Generating

4.1 Unit Bisnis
Pengisian data Unit Bisnis dilakukan dengan memilih menu “
“

” dan submenu

”. Tampilan awal sebagaimana terlihat pada Gambar 51 dengan status masih belum

satupun data Unit Bisnis yang tercatat. Data unit yang telah diinputkan akan masuk dalam
daftar seperti pada Gambar 52. Untuk melakukan pengisian dilakukan dengan mengklik “
” sehingga akan tampil isian seperti pada Gambar 53.

Gambar 51. Tampilan Awal Data Unit Bisnis

Gambar 52. Tampilan data Unit Bisnis yang telah diinputkan

Gambar 53. Form Isian Unit Bisnis

4.2 Royalti
Pengisian data royalti dilakukan dengan memilih menu “
“

” dan

submenu

”. Tampilan awal sebagaimana terlihat pada Gambar 54 dengan status masih belum

satupun data royalti yang tercatat. Data royalti yang telah diinputkan akan masuk dalam
daftar seperti pada Gambar 55. Untuk melakukan pengisian dilakukan dengan mengklik “
” sehingga akan tampil isian seperti pada Gambar 56.

Gambar 54. Tampilan Awal Data Royalti

Gambar 52. Tampilan data Royalti yang telah diinputkan

Gambar 53. Form Isian Royalti

