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1. Halaman Login 
Untuk mengakses dashboard admin LPPM anda dapat mengakses lppm.dinus.ac.id di 

browser anda. Kemudian masuk melalui halaman login menggunakan akun anda. 

 

 
 

2. Halaman Dashboard 
Setelah masuk anda akan diarahkan ke halaman dashboard yaitu halaman awal yang 

berisi menu untuk mengelola web LPPM. 

 



  
 

Pada bagian kiri terdapat kolom search untuk melakukan pencarian dan menu-menu 

yaitu Greeting, Informasi, Penelitian, Majalah, Prosiding, Pengabdian yang nanti akan 

dijelaskan pada point berikutnya. 

Pada bagian kanan atas terdapat informasi dan pengaturan akun anda dan tombol 

logout untuk keluar dari sistem. 

3. Menu Greeting 
Disini anda dapat mengubah/menambahkan salam pembuka yang akan ditampilkan 

pada website utama. Berikut inputannya adalah : 

1. Foto, anda dapat mengupload foto melalui tombol browse dan mencari foto di 

komputer anda. Foto yang dapat di upload dengan format JPG dan PNG. 

2. Judul, anda dapat memasukkan judul dari salam pembuka. 

3. Konten, anda dapat memasukkan isi dari salam pembuka. Untuk mengkosongkan 

isi konten yang sudah ada klik tombol “reset”, untuk menyimpan isi konten yang 

sudah dibuat klik tombol “submit” 

4. Menu Informasi 
Pada menu informasi terdapat 3 sub-menu yaitu Berita, Pengumuman, dan Upload 

Dokumen. 

1. Sub-menu Berita 

Pada menu ini anda dapat menambah, mengedit dan menghapus berita. Untuk 

menambah berita anda dapat menekan tombol “Add Record”, kemudian untuk 

mengedit dan menghapus berita pada kolom “action” pilih baris yang sama pada 

berita yang akan dilakukan action-nya. Anda dapat menekan icon “pensil” untuk 

mengedit dan icon “silang” untuk menghapus. 



 
 

Pada halaman tambah berita / add record, terdapat editor yang dapat anda gunakan 

yaitu judul berita, dan konten berita. Pada konten berita terdapat editor dimana 

anda dapat memasukkan gambar, link dan lain-lain. 

Hampir sama seperti halaman tambah berita, pada halaman edit berita juga 

terdapat halaman editor konten, hanya saja pada halaman edit berita terdapat 

inputan berita yang akan di edit. 

 

  
 

Untuk menghapus berita anda akan dihadapkan pada pop-up konfirmasi apakah 

anda yakin akan menghapus berita tersebut atau tidak. 

 



 
 

2. Sub-menu Pengumuman 

Hampir sama pada menu pengumuman, namun pada halaman manajemen 

pengumuman terdapat pilihan untuk mem-publish atau tidaknya pengumuman, 

dan pilihan untuk preview pengumuman. 

 

 
 

3. Sub-menu Upload Dokumen 

Pada halaman manajemen upload dokumen hanya terdapat pilihan untuk 

menambah dan menghapus file. 

 



 
 

Untuk menambah file, klik tombol “Add Record”. Pada halaman upload anda 

dapat memilih file yang akan diupload dan memberikan keterangan pada file 

tersebut. 

 

 

5. Menu Penelitian 
Pada menu penelitian terdapat 6 Sub-menu yaitu Master Skim, Master Penyelenggara, 

Input Penelitian, Input Reviewer, Manajemen Pendaftaran, dan List pendaftar. 

1. Master Skim 

Disini anda dapat menambah kategori research dengan memasukkan Nama 

Research, Kategori Research, dan Status terdapat pilihan internal atau external. 

 

 
 

2. Master Penyelenggara 



Untuk menambah penyelenggara research tekan tombol “Add Record”. Kemudian 

masukkan nama penyelenggara dan status penyelenggara. 

 

 
 

3. Input Penelitian 

Untuk memasukkan penelitian, masukkan inputan yang dibutuhkan pada form 

manajemen penelitian. 

 

 
 

4. Input Reviewer 

Sama seperti yang lain untuk memasukkan reviewer, masuk ke halaman “Add 

Record” 

 



 
 

5. Manajemen Pendaftaran 

Disini anda dapat mengubah tanggal mulai dan tanggal selesai pendaftaran pada 

menajemen pendaftaran. 

 

 
 

6. List Pendaftar 

Disini terdapat list pendaftaran penelitian. Anda dapat mendownload laporan 

dengan memilih link “Download Laporan”. Pada kolom action juga dapat 

menentukan “verifikasi” dan “lolos”. 

 

 
 

6. Menu Majalah 
Pada menu majalah terdapat 3 sub-menu yaitu Penerbit Majalah, Cover Majalah, dan 

Detail Majalah. 

1. Penerbit Majalah 

Disini terdapat Daftar Terbitan Majalah yang juga dapat anda kelola dengan 

menambah, mengedit, atau menghapus terbitan majalah. 

 



 
 

2. Cover Majalah 

Berikut adalah tampilan daftar cover majalah. 

 

 
 

Untuk menambah record anda dapat memasukkan inputan seperti dibawah ini. 



 

 
 

3. Detail Majalah 

Pada halaman ini anda juga dapat melakukan manajemen detail majalah, seperti 

menambah, mengedit, dan menghapus. 

 

 
 

7. Menu Prosiding 
Pada menu ini terdapat 2 sub-menu yaitu input prosiding dan detail prosiding. 

1. Input Prsoiding. 

Berikut adalah daftar prosiding 

 



 
 

Untuk menambahkan record, anda dapat memasukkan inputan sesuai dengan form 

dibawah ini. 

 

 
 

2. Detail Prosiding. 

Berikut adalah daftar detail prosiding 

 



 
 

Untuk menambahkan record, anda dapat memasukkan inputan sesuai dengan form 

dibawah ini. 

 

 



8. Menu Pengabdian 
Pada menu ini terdapat sub-menu input pengabdian. Pada halaman input pengabdian 

terdapat fitur baru yaitu “Cek Kesamaan Data” 

 

 
 

Berikut adalah hasil cek kesamaan data, 

 



 

 


