




























pengisian substansi usulan

pengisian substansi usulan dapat dilakukan sebagai berikut.
1. Mengunduh file template substansi usulan dalam format word. 

Perlu diperhatikan bahwa setiap skema disediakan file template 
sesuai skema yang diusulkan. 

2. Mengisi substansi usulan mengikuti petunjuk yang tercantum 
pada template. 

3. 3. Menyimpan file substansi usulan yang telah siap diusulkan 
dalam forma pdf. 

4. 4. Mengunggah file substansi usulan format pdf tersebut dengan 
menggunakan fasilitas “Unggah” 

5. 5. JIka file pdf berhasil diunggah akan muncul informasi tanggal 
unggah dan ukuran file yang diunggah (maksimum 5 MB) Tahap 
berikutnya adalah memproses usulan rencana anggaran belanja 
dengan mengeklik tombol “Lanjutkan” atau mengeklik tombol 
“RAB”. 





proses pengusulan RAB dapat dilakukan sebagai berikut.
1. Mengunduh “Template” file excel yang telah disediakan.
2. Mengisi usulan RAB sesuai kebutuhan dengan mengacu pada SBM

yang berlaku. Perlu diperhatikan bahwa usulan RAB
dikelompokkan dalam empat bagian yaitu Honorarium, Belanja
Bahan, Belanja Barang Non Operasional, dan Belanja Perjalanan.

3. Menyimpan file yang telah diisi sesuai tahun kegiatan yang
direncanakan.

4. 4. Mengunggah file excel yang telah terisi dengan menggunakan
fasilitas “Unggah”

5. File yang berhasil diunggah akan secara otomatis mengisi
“Rencana Anggaran Belanja” sesuai tahun yang direncanakan.

6. Jika pengusul ingin melakukan perbaikan RAB yang sudah
diunggah, maka pengusul dapat mengunggah kembali file excel
yang telah diperbaiki.



Jenis : memilih jenis penggunaan anggaran yang meliputi :

o HONOR OUTPUT KEGIATAN (Honorarium pelaksana non dosen)

o BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA (Penginapan/hotel)

o BELANJA BAHAN (ATK, bahan habis pakai, surat menyurat, photo copy, penggandaan,

dokumentasi, dan pelaporan)

oBELANJA PERJALANAN LAINNYA (Perjalanan/transportasi) • Penggunaan : mengisi

penggunaan anggaran, misalnya Jenis memilih BELANJA BAHAN maka dibagian penggunaan

bisa dimasukan ATK.

• Nama Item : mengisi Item dari penggunaan anggaran, misalnya dibagian Penggunaan tadi

mengisi ATK maka di Nama Item bisa diisi Kertas A4 • Detail Item : mengisi jumlah dan satuan

dari Nama Item, tetapi tidak semuanya 3 detail item diisi. Misalnya mau mengisi penggunaan

kertas A4 sebulan sebanyak 2 rim tiap bulan selama 3 bulan, maka cara mengisinya o Detail Item

1 : 2 rim o Detail Item 2 : 3 bulan • Biaya Satuan : mengisi harga tiap satuan misalnya harga

kertas 1 rim nya 40.000 maka akan dikalikan : 40.000 x 2 rim x 3 bulan • Total : secara otomatis

akan terisi dari hasil perkalian, contoh diatas akan menghasilkan 240.000



Dokumen Pendukung



PERSETUJUAN KETUA LEMBAGA 
PENELITIAN

PERSETUJUAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN Sesuai dengan ketentuan pada

Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018,

proposal yang telah diproses dan dikirim melalui Simlitabmas perlu mendapatkan

persetujuan (approval) oleh pimpinan unit (LP/LPPM atau sebutan lainnya) perguruan

tinggi yang bersangkutan

Pengusul akan mendapatkan konfirmasi dari Simlitabmas apabila usulannya sudah

lolos administrasi dan disetujui/ditolak oleh pimpinan unit dengan melihat status

proposal pada akun masing-masing pengusul. Proses pemberian persetujuan oleh

Pimpinan LP/LPPM



Dimana ..........

1. Pimpinan LP/LPPM mengakses Simlitabmas melalui melalui 
http://simlitabmas.ristekdikti.go.id, selanjutnya

2. Pimpinan LP/LPPM harus mengubah status pengguna (user) sebagai 
Pimpinan LP/LPPM Penelitian

3. Pimpinan LP/LPPM dapat mengunduh semua file pdf setiap judul usulan 
untuk kepentingan proses persetujuan.

4. Dengan cara yang sama, jika suatu judul usulan diberi status ditolak, 
Pimpinan LP/LPPM mengeklik tombol “DITOLAK” dan akan ada 
monfirmasi penolakan 

5. .Jika Pimpinan LP/LPPM bermaksud untuk membatalkan keputusan 
persetujuan dari status “disetujui” menjadi “tidak disetujui” atau 
sebaliknya

6. Pembatalan usulan dengan status “disetujui” dilakukan dengan 
mengeklik kotak/tombol “Usulan disetujui” (lihat Gambar 4.7) dan akan 
menuju layar “Daftar Usulan Baru Yang Disetujui”



• TERIMA KASIH


