LATAR BELAKANG
A. Apa Itu SIMABDIMAS
Universitas Sumatera Utara sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di
Sumatera Utara memiliki banyak dosen dan civitas akademika. Salah satu dari tri
dharma perguruan tinggi adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat guna
memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat yang saling bersinergi antara
masyarakat dan perguruan tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, staff pengajar di
Universitas Sumatera Utara telah banyak melakukan pengabdian kepada masyarakat di
lingkungan Sumatera Utara, namun pendataan pengabdian yang dilakukan masih secara
manual. Pengembangan sistem digital dan terintegrasi dapat meningkatkan kinerja dan
efisiensi di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Oleh karena itu, melalui Pusat
Sistem

Informasi

mengembangkan

Sistem

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

(SIMABDIMAS) untuk mendigitalkan proses dalam pelaporan dan manajemen
Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja pengabdian dan
transparansi kegiatan di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
User manual ini dibuat sebagai panduan dalam menggunakan sistem. Pada
panduan ini akan dijelaskan mengenai struktur dari sistem, tampilan dan fungsi-fungsi
yang ada pada sistem serta tutorial dalam menggunakan sistem.

B. Tujuan Penggunaan SIMABDIMAS
Sistem Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan melaksanakan proses tata
kelola Pengabdian kepada Masyarakat yang lebih baik dan perekaman data-data
pengabdian masyarakat oleh dosen dan reviewer di lingkungan USU secara digital untuk
mempermudah pihak manajemen melakukan kegiatan perencanaan, pengawasan, dan
evaluasi salah satu Tri Dharma.

C. Pengguna SIMABDIMAS
Pengguna Sistem Pengabdian Kepada Masyarakat, adalah :
1. Dosen
2. Reviewer, dan
3. Operator
D.

Akses Sistem
Untuk menggunakan sistem Pengabdian Kepada Masyarakat dapat melalui browser Google
Chrome atau Mozilla Firefox dengan alamat : http://simabdimas.usu.ac.id/

PEMBAHASAN
A. Tampilan SIMABDIMAS
Sistem Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki tiga tampilan utama untuk konsistensi
sehingga tidak membingungkan user dengan tampilan yang berbeda-beda.
1. Halaman Utama (Beranda)
Halaman depan dari sistem ini merupakan halaman awal yang akan dilihat oleh
user pertama kali ketika mengakses https://simabdimas.usu.ac.id. Pada halaman ini
terdapat menu icon berupa :
i.

Icon Gear, Berfungsi untuk mengganti tampilan warna dari sistem dengan

memilih skema warna, warna navigasi dan warna dari sidebar
ii.

Icon dan teks “masuk” , untuk mengarahkan user ke halaman login sehingga

dapat mengakses dashboard aplikasi.

Gambar 0-1 Halaman Utama (Beranda)
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2.

Login & Ubah Password
Login simabdimas ini menggunakan Single Sign On / SSO yaitu apabila sudah sign in,
maka sistem yang lain yang mempunyai hak akses pada sistem tersebut juga akan
terlogin otomatis. Login pada sistem ini menggunakan NIP / email USU untuk
username dan password akun SIMSDM.

Gambar Login Sistem

Untuk mengubah password, maka dapat mengklik reset password disamping
tombol login, maka akan keluar tampilan untuk reset password, maka user dapat
menginput nip dan kemudian klik reset password. Reset password akan dikirimkan
ke email yang telah terdaftar pada akun simsdm.

3.

Dashboard SIMABDIMAS
Dashboard SIMABDIMAS merupakan panel utama dalam melakukan pengelolaan

pengabdian masyarakat. Dashboard tersebut dibedakan menjadi 3 level yaitu : dosen,
reviewer dan operator.
a. Alur Dosen
Dosen dapat menggunakan sistem dengan NIDN yang telah didaftarkan ke SIMSDM
Universitas Sumatera Utara. Pengguna harus melakukan login ke sistem terlebih
dahulu, kemudian akan diarahkan menuju halaman dashboard.

Menu menu yang dapat diakses oleh user dosen adalah :
1.

Notifikasi
Notifikasi terdapat pada sisi kanan atas dashboard yang ditandai dengan icon
lonceng berlabel. Label menunjukkan jumlah notifikasi yang belum dilihat
oleh pengguna.

2.

Ganti Password
User dapat melakukan pergantian password pada halaman ini dengan
menekan nama dosen di bagian kanan atas. Setelah ditekan, kemudian akan
muncul menu untuk mengganti password dan keluar dari sistem.

3.

Pengajuan Usulan

User dapat melakukan pengajuan usulan pengabdian baru melalui menu di sidebar
sebelah kiri.
4.

Daftar list Usulan

User dapat melihat daftar judul usulan yang telah terdaftar .
5.

Daftar Pengabdian

User dapat melihat daftar pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan sebagai
track record pengabdian milik user tersebut.

b.

Alur Reviewer
Reviewer merupakan user dosen memiliki akses dan telah ditentukan oleh operator
untuk dapat melakukan review terhadap proposal ajuan pengabdian yang dilakukan
oleh dosen. Reviewer juga dapat mengajukan usulan pengabdian namun tidak
dapat memberikan review terhadap proposalnya sendiri. Untuk dapat mengakses
fitur reviewer, akun dosen tersebut hanya perlu untuk melaukan login ke sistem
menggunakan cara yang sama dengan login dosen.

Gambar 0-2 Halaman Dashboard Reviewer

Menu yang terdapat pada dashboard reviewer sama dengan menu pada
dashboard dosen, hanya saja pada level reviwer terdapat penambahan menu
review. Didalam menu review ini terdapat sub menu :

1.

Usulan : Menu ini berfungsi untuk melihat usulan apa saja yang dapat

direview oleh reviewer tersebut. Setelah mengklik menu ini, reviewer dapat
memberikan penilaian terhadap proposal yang telah disubmit oleh dosen.
2.

Pengabdian: Menu ini berfungsi untuk melihat perkembangan dari proposal
yang telah direview sebelumnya. Pada menu ini, reviewer dapat melakukan
penilaian terhadap kemajuan pengabdian dan laporan akhir dari pengabdian.

c.

Alur Operator
Operator adalah user yang melakukan pengelolaan pengabdian secara penuh.

Gambar 0-3 Dashboard Operator

Operator mempunyai fungsi fungsi sebagai berikut :
1. Pengumuman, Berfungsi untuk membuat pengumuman baru yang akan ditampilkan
pada halaman utama.
2. Aspek Penilaian, berfungsi untuk membuat dan menambahkan aspek penilaian
terhadap proposal pengabdian
3. Sumber Dana, berfungsi untuk membuat jenis sumber dana baru. Contoh : hibah,
kerja sama, dan mandiri.
4. Jenis Pengabdian, berfungsi untuk membuat dan menambahkan jenis pengabdian.
Contoh : Mono Tahun, Multi Tahun, dan Berbasis Penelitian.
5. Luaran, berfungsi untuk membuat dan menambahkan jenis luaran dari pengabdian.
Contoh : jasa, produk barang, Paten, Buku Panduan, dan sebagainya.

6. Scheme, berfungsi untuk membuat dan menambahkan jenis scheme dari
pengabdian.
7. Reviewer, berfungsi untuk menambahkan reviewer baru dan menentukan
pengabdian mana saja yang dapat direview oleh reviewer tersebut.
8. Usulan, befungsi untuk mengelola usulan yang telah disubmit oleh dosen. Menolak
usulan, melihat status usulan, dan sebagainya.
9. Pengabdian, berfungsi untuk melihat perkembangan dari pengabdian dan
melakukan persetujuan dari pengabdian tersebut.
10. Laporan, berfungsi untuk melihat laporan data data pengabdian masyarakat di
lingkungan universitas sumatera utara.

TUTORIAL
Pada Bab ini, akan dijelaskan tutorial penggunaan sistem sesuai alur dan level login.
Alur sistem dijelaskan mulai dari halaman login SIMABDIMAS.
1.

Tata Cara Login
Untuk memulai menggunakan sistem, terlebih dahulu harus login dengan mengklik
sidebar menu -> masuk pada halaman utama. Setelah itu, sistem akan mengarahkan ke
halaman login. Silahkan isi NIP atau email usu dan password akun SIMSDM.

2.

Dashboard Area
Setelah melakukan proses login, maka anda akan diarahkan menuju dashboard sesuai
level pengguna. Adapun level yang dimaksud dalam panduan ini adalah :
A. Level Dosen
Level Dosen memiliki beberapa fungsi dalam sistem ini, yaitu :
a. Membuat Pengajuan Usulan
Silahkan klik menu usulan > pengajuan untuk membuat pengajuan baru. Untuk
menyimpan draft ajuan, dapat menekan tombol “simpan sementara”. Dan
apabila sudah final maka dapat menekan tombol submit. Dalam pengajuan
usulan, dosen wajib mencantumkan mitra pengabdian pada form.

b. Melihat Status dan Daftar Usulan
Daftar usulan pengabdian dapat dilihat pada menu usulan > daftar. Disini anda
dapat melihat status dan daftar riwayat usulan anda. Anda juga dapat
melakukan edit data data usulah melalui menu yang terdapat pada kolom aksi.
Setelah melakukan submit usulan, maka usulan tadi akan menjadi pending
hingga anggota peneliti menyetujui dan melakukan verifikasi anggota.

c. Verifikasi Anggota
Verifikasi anggota dapat dilakukan oleh anggota yang telah diajukan pada usulan
ketua pengabdian. Ketika anggota login ke sistem, maka anggota dapat melihat
notifikasi.

d. Dari menu notifikasi, anggota dapat melihat usulan apa saja yang menjadikan
dirinya anggota. Setelah notifikasi di klik, maka anggota akan diarahkan ke form
berikut dan memilih untuk menerima menjadi anggota ataupun menolak
menjadi anggota. Setelah anggota memilih untuk setuju, maka status usulan
tersebut akan berubah menjadi “menunggu unggah usulan”

e. Setelah status berubah menjadi “menunggu unggah usulan”, selanjutnya dosen
pengusul dapat mengunggah usulan dan mencetak lembar pengesahan

f. Klik Print untuk dapat mencetak lembar pengesahan, maka akan muncul print
dialog seperti berikut ini

g. Setelah melakukan submit usulan, maka sekarang status usulan adalah
menunggu penentuan reviewer. Setelah reviewer telah melakukan review dari
proposal usulan, maka status usulan akan menjadi “menunggu persetujuan
usulan”.

h. Setelah usulan disetujui, maka pengusul dosen berhak melakukan perbaikan dan
mengunggah usulan perbaikan. Sehingga nanti usulan akan berubah status
menjadi “usulan diterima”. Setelah itu anda dapat melakukan pengabdian
masyarakat.

i.

Status pengabdian masyarakat dapat dilihat pada menu pengabdian > daftar
pengabdian.

j.

Seiring dengan pengabdian masyarakat, dosen dapat mengupdate data dengan
mengunggah laporan kemajuan pada menu ini.

k. Ketika laporan kemajuan dan pengabdian telah selesai dilaksanakan, maka
dosen harus mengupdate dan mengunggah luaran. Luaran ini dapat berupa
draft, submitted, accepted atupun publishd. Untuk mengupdate luaran, dapat
diakses melalui menu daftar pengabdian dan mengklik tombol unggah luaran
pada menu aksi.

Setelah di klik, maka selanjutnya akan muncul form untuk submit luaran.

Setelah data pada form selesai diisi dan luaran telah di submit. Maka pengabdian ini
telah dinyatakan selesai.

B. Reviewer
Reviewer dapat memberikan penilaian terhadap usulan yang telah ditetapkan
kepadanya. Usulan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada menu review > usulan .
Ketika menu tersebut anda klik, maka akan keluar dafta usulan yang telah di assign
dalam bentuk tabel.

Untuk memberikan penilaian terhadap usulan, klik tombol dengan icon pencil di
kolom Action. Maka anda akan diarahkan ke halaman berikut.

Pada halaman tersebut, terdapat form – form penilaian yang wajib diisi oleh
reviewer terhadap usulan yang telah ditetapkan. Pengisian nilai pada form akan
otomatis menggenerate nilai terhadap proposal yang di review. Untuk menyimpan
hasil review, dapat menekan tombol submit dan status proposal pada dosen akan
berubah otomatis menjadi “Perbaikan, Menunggu unggah usulan perbaikan”.

C. Operator
Operator memiliki peran penting dalam kelancaran sistem. Operator memiliki
fungsi-fungsi khusus yaitu :
1. Membuat Pengumuman, menu ini dapat di akses melalui Pengumuan > Tambah.
Dan untuk melihat daftar pengumuman melalui Pengumuman > Daftar

2. Membuat Aspek Penilaian. Menu ini dapat diakses melalui Aspek Penilaian >
Tambah

3. Membuat Jenis Sumber Dana Pengabdian. Menu ini dapat diakses melalui
Sumber Dana > Tambah

4. Membuat Jenis Pengabdian. Menu ini dapat diakses melalui Jenis Pengabdian >
Tambah

5. Membuat Jenis Luaran dari Pengabdian. Menu ini dapat diakses melalui Luaran
> Tambah

6. Membuat Jenis Scheme Pengabdian. Menu ini dapat diakses melalui Scheme >
Tambah.

7. Reviewer, menu ini memiliki 3 sub menu yaitu :
a. Tambah Reviewer : Berfungsi untuk menambahkan reviewer baru ke dalam
sistem

b. Lihat Reviewer, Untuk melihat reviewer yang telah terdaftar di sistem

c. Assign Reviewer. Untuk memberikan reviewer kepada usulan yang telah
terdaftar untuk direview bisa diakses melalui menu reviewer > penentuan
Pada menu ini, operator diberi kemudahan dalam menentukan reviewer.
Operator dapat langsung memilih siapa reviewer terhadap proposal /
penelitian dosen

d.

Evaluasi reviewer. Submenu ini dapat diakses melalui reviewer > evaluasi
reviewer.

8. Menyetujui Usulan Pengabdian. Menu ini dapat diakses melalui Usulan > Daftar
Usulan. Pada menu ini operator dapat secara langsung meng-approve
pengabdian beserta menginput nilai dana yang disetujui untuk pengajuan
proposal dosen.

9. Menyetujui Luaran Pengabdian. Menu ini dapat diakses melalui Pengabdian >
Daftar Pengabdian

10. Laporan.
Menu ini dapat diakses melalui Laporan > Luaran. Menu ini dapat menampilkan
laporan jumlah pengabdian dari setiap fakultas dan filter lainnya.

