I. PETUNJUK UMUM
Petunjuk umum dalam buku ini berisikanpanduan pengisian data penelitian dosen. Adapun panduan
pengisian form secara umum adalah sebagai berikut:
1. Buka laman penelitian dosen melalui alamat: http://lemlit.undiksha.ac.id/penelitian atau
http://119.252.174.187/lemlit/penelitian
2. Pada halaman web akan muncul form login, masukan NIDN dan password yang telah diberikan
untuk melakukan login.

Setelah berhasil login, jangan lupa untuk mengganti password anda (jika password masih
sama dengan NIDN)
3. Setelah melakukan proses login, akan muncul 3 jenis menu. Pilih form yang akan diisi terlebih
dahulu diantara menu-menu tersebut.

4. Password bisa dirubah melalui menu Profil Dosen.
Lakukan pengisian data dengan lengkap dan benar sebelum melakukan validasi data.

II. PETUNJUK KHUSUS
Bagian petunjuk khusus berisikan petunjuk lebih rinci mengenai pengisian form pada masing-masing
menu dalam laman penelitian dosen. Petunjuk pengisian secara lebih rinci dijelaskan berikut ini:
2.1 Profil Dosen
Form profil dosen berisikan informasi mengenai data dosen, yang terdiri dari: nama, password, gelar
depan, gelar belakang, asal perguruan tinggi pendidikan terakhir, jenis kelamin, jabatan akademik,
jurusan, progam studi, NIP, perguruan tinggi, alamat perguruan tinggi, no telp, email, alamat rumah, no.
telp rumah/HP. Beberapa bagian dalam form sudah terisi data, dosen hanya perlu melakukan beberapa
perubahan data, untuk menyimpan perubahan data klik tombol Simpan.

Gambar Form Profil Dosen

2.2 Penelitian
Pada halaman data penelitian, dosen dapat melihat informasi penelitian dosen. Pada halaman ini dosen
dapat melihat status penelitian “diterima” atau “ditolak”. Penelitian dosen yang belum di-validasi masih
dapat dihapus atau diubah datanya dengan mengklik no penelitian.

Gambar Data Penelitian

Pada halaman penelitian, dosen dapat menambahkan data penelitian dengan menekan tombol
“+ Penelitian Baru”, pada menu penelitian terdapat 6 sub menu penelitian antara lain: Penelitian, Profil,
Anggota / Lama Kegiatan, Biaya, File, Validasi. Pada halaman berikutnya akan diberikan penjelasan
untuk masing-masing sub menu penelitian...

2.2.1 Penelitian
Form penelitian berisikan informasi mengenai: No Penelitian, Kode SKIM, Sumber Dana, Tahun, Judul
Kegiatan, Bidang Ilmu, Abstrak (dalam Bahasa Indonesia), Kata Kunci (dalam Bahasa Indonesia),
Abstrack (dalam Bahasa Inggris), Keyword (dalam Bahasa Inggris), luaran (output) penelitian, Nama
Jurnal yang dituju, Jenis HKI, Jenis Kegiatan. Seluruh form yang diberi tanda bintang berwarna merah
(*) wajib diisi dengan lengkap dan benar.

Jika form sudah diisi dengan lengkap dan benar silakan tekan tombol “Simpan dan Lanjutkan”, jika tidak
data bisa disimpan sementara dengan menekan tombol “Simpan Sementara”.

2.2.2 Profil
Form profil ketua tim peneliti berisikan informasi mengenai data ketua tim peneliti, yang terdiri dari: No
Penelitian, Nama Ketua Peneliti, Gelar Akademik, Asal Perguruan Tinggi Pendidikan Terakhir, Jenis
Kelamin, Jabatan Akademik, Jurusan, Progam Studi, NIP, Perguruan Tinggi, Alamat Perguruan Tinggi,
No Telp & Faks Kantor, Email, Alamat Rumah, No. Telp Rumah/HP. Beberapa bagian dalam form
sudah terisi data, dosen hanya perlu melakukan beberapa perubahan data (jika ada data yang tidak benar).
Jika form sudah diisi dengan lengkap dan benar silakan tekan tombol “Simpan dan Lanjutkan”, jika tidak
data bisa disimpan sementara dengan menekan tombol “Simpan Sementara”. Form lengkap dapat dilihat
pada gambar di bawah ini.

2.2.3 Anggota / Lama Kegiatan
Form anggota peneliti berisikan informasi mengenai data anggota tim peneliti, yang terdiri dari: No
Penelitian, Anggota 1, Anggota 2, Anggota 3, Anggota 4, Anggota 5, Lama Kegiatan (tahun), Mitra
dalam Negeri, Alamat Mitra dalam Negeri, Mitra luar negeri, Alamat mitra luar negeri. Jika form sudah
diisi dengan lengkap dan benar silakan tekan tombol “Simpan dan Lanjutkan”, jika tidak data bisa
disimpan sementara dengan menekan tombol “Simpan Sementara”. Form lengkap dapat dilihat pada
gambar di bawah ini.

Keterangan :
-

Pengisian nama dosen, cukup dilakukan dengan mengetik nama tengah, kemudian pilih salah satu
nama yang tersedia di kotak hijau. (tidak perlu mengetik nama lengkap)

2.2.4 Biaya
Form ke empat adalah form biaya penelitian, form ini berisikan informasi mengenai data biaya penelitian,
yang terdiri dari: No Penelitian, Biaya Tahun ke-1, Biaya Tahun ke-2, Biaya Tahun ke-3, Biaya Tahun
ke-4, Biaya Tahun ke-5, Biaya Keseluruhan. Untuk form biaya keseluruhan secara otomatis akan terisi
sesuai dengan jumlah biaya penelitian pertahun. Jika form sudah diisi dengan lengkap dan benar silakan
tekan tombol “Simpan dan Lanjutkan”, jika tidak data bisa disimpan sementara dengan menekan tombol
“Simpan Sementara”. Form lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Keterangan :
Angka dalam biaya tidak perlu di isi tanda titik

2.2.5 File
Untuk form penelitian, dosen harus mengupload file proposal penelitian pada halaman ini. Jika file sudah
diupload silakan tekan tombol “Simpan dan Lanjutkan”, jika tidak data bisa disimpan sementara dengan
menekan tombol “Simpan Sementara”. Form lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

2.2.6 Validasi
Apabila data telah diisi dengan lengkap dan benar pada tahap 1 sampai dengan 5 maka data akan muncul
pada form validasi dengan menampilkan data sesuai dengan informasi yang dimasukkan oleh peneliti.
Adapun gambar form validasi penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:

DOSEN SEBAGAI PENILAI ATAU REVIEWER
Dosen yang ditunjuk sebagai reviewer dapat melihat lansung dari halaman utama dosen penelitianpenelitian yang akan di nilai.

Pilih Penilaian / asesor untuk melihat
penelitian yang harus dinilai.

Penelitian yang harus di nilai oleh dosen

Tanda blok merah pada teks nilai, berarti
nilai yang diberikan sudah di validasi

Pilih jenis penilaian yang akan di input

Untuk mengisi nilai, pilih jenis penilaian yang akan di isi, [ Desk-Evaluasi atau Pemaparan ]

PENGISIAN NILAI DESK-EVALUASI

PENGISIAN NILAI PEMAPARAN

Setelah mengisi nilai,
lengkapi biaya dan revisi ,
kemudian tekan tombol
simpan.
Tekan link [cetak] untuk
mencetak hasil penilaian
dan di tanda-tangani
Jika sudah selesai menilai,
dan tidak ada perubahan
lagi, silakan tekan link
[validasi]

CONTOH HASIL PENILAIAN, YANG DIKUMPULKAN KE LEMLIT

KINERJA DOSEN

Dosen dapat mengisi kinerja dosen pada menu kinerja dosen, data yang dapat di input di sini,
adalah data Hibah Ditlitabmas, Hibah Non Ditlitabmas, Publikasi Jurnal, Hak Kekayaan
Intelektual, Buku Ajar / Teks, Pemakalah Forum Ilmiah, Data Luaran Lain, Profile.

