PANDUAN PENGAJUAN PENELITIAN
PENELITI
1. Login di alamat http://staff.sisfo.perbanas.ac.id/

2. Pilih Menu : Proses - Penelitian - Pengajuan Proposal Penelitian

3. Pilih Tambah untuk pengajuan proposal penelitian

4. Masukkan Detail Peneliti dan Detail Mahasiswa (Jika Ada)

5. Upload Proposal Penelitian dengan cara pilih menu Pengajuan Proposal Penelitian
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a. Upload Proposal Penelitian






Proposal penelitian yang diupload harus berformat .pdf
Pilih file berformat .pdf dan upload dokumen
Tambahkan keterangan jika ada
Simpan

b. Proposal yang sudah diinput akan menunggu persetujuan kaprodi (dapat dilihat pada
kolom acc kaprodi)
c. Proposal yang sudah di setujui oleh kaprodi akan menunggu persetujuan PPPM (dapat
dilihat pada kolom acc PPPM)

d. Kolom tanggal presentasi akan terisi ketika proposal pengajuan penelitian sudah disetujui
oleh bagian PPM
e. Cetak halaman pengesahan dapat dilakukan ketika proposal pengajuan penelitian sudah
disetujui oleh bagian PPM
6. Setelah proposal penelitian sudah disetujui oleh Kaprodi dan PPPM, peneliti dapat melihat
reviewer pada menu : Proses - Penelitian - Hasil Review Prop. Penelitian

a. Pada Kolom Action terdapat icon pencil dan kertas
 Icon pencil digunakan untuk melihat hasil review yang sudah dientry oleh reviewer
dan sudah dipublish oleh PPPM

Klik icon pencil pada kolom action untuk melihat detail hasil reviewer



Icon kertas digunakan untuk upload proposal yang sudah direvisi sesuai dengan
komentar reviewer

b. Revisi proposal yang sudah diupload oleh peneliti, akan menunggu persetujuan reviewer,
status approve reviewer dapat dilihat di kolom status reviewer.

c. Revisi proposal yang sudah diapprove oleh reviewer akan diapprove oleh PPPM, status
approve PPPM dapat dilihat di menu : Proses - Penelitian - Hasil Review Prop. Penelitian
pada kolom approve PPPM

7. Bagian PPPM akan mengajukan pengajuan dana 70% dari total biaya penelitian setelah
revisi proposal diappove oleh reviewer dan PPPM.
8. Monev penelitian dapat dilihat pada menu : Proses - Penelitian - Hasil Review Monev
Penelitian

a. Untuk melihat tanggal presentasi monev yang sudah disetup oleh bagian PPPM dapat

dilihat pada kolom tanggal presentasi
b. Untuk melihat hasil review monev proposal penelitian yang sudah dientry oleh reviewer
dapat dilihat pada kolom action, klik icon pencil

9. Upload laporan akhir dapat dilakukan di menu : Proses - Penelitian – Laporan Akhir

a. Upload data laporan akhir beserta dokumen pendukung dapat diupload pada kolom

upload data

b. Dokumen yang sudah diupload akan menunggu persetujuan dari kaprodi dan PPPM,

dapat dilihat di kolom acc kaprodi dan acc PPPM
10. Pengajuan reward publikasi dapat dilakukan di menu : Proses – Penelitian - Reward Publikasi

a. Upload data reward publikasi beserta dokumen pendukung dapat diupload pada kolom

Action dengan icon dokumen
b. Entry Detail data untuk reward publikasi pada kolom action dengan icon pencil

c. Data yang sudah dientry akan dicetak oleh bagian PPPM untuk pengajuan reward

publikasi

KAPRODI
1. Login di alamat http://staff.sisfo.perbanas.ac.id/

2. Pilih Menu : Proses – Approve Penelitian – Acc. Pengajuan Proposal

a. Untuk persetujuan proposal penelitian dapat dilakukan di kolom dokumen upload, pada
menu ini kaprodi dapat melihat proposal yang sudah diupload oleh peneliti, dengan cara
klik lihat file

b. Apabila proposal penelitian disetujui maka untuk acc proposal penelitian diganti setujui,
namun bila belum disetujui maka kaprodi entry keterangan sebagai catatan untuk peneliti

3. Pilih Menu : Proses – Approve Penelitian – Acc. Laporan Akhir

a. Untuk persetujuan laporan akhir dapat dilakukan di kolom dokumen upload, pada menu
ini kaprodi dapat melihat proposal yang sudah diupload oleh peneliti, dengan cara klik
lihat file

b. Apabila proposal penelitian disetujui maka untuk acc proposal penelitian diganti setujui,
namun bila belum disetujui maka kaprodi entry keterangan sebagai catatan untuk peneliti

REVIEWER
1. Login di alamat http://staff.sisfo.perbanas.ac.id/

2. Entry Hasil Review Proposal Penelitian, pilih menu : Proses – Review Penelitian – Review
Proposal Penelitian

a. Proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti akan disetup oleh bagian PPPM untuk
memplot reviewer. Data penelitian yang sudah di plot akan muncul di staff sisfo reviewer.
Apabila reviewer tidak diplot maka data tidak akan muncul.

b. Reviewer dapat melihat proposal penelitan yang sudah diupload oleh peneliti di kolom

dokumen upload dengan icon kertas

c. Reviewer entry data berdasarkan presentasi peneliti, dapat dilakukan di kolom dokumen

upload dengan icon pencil

d. Approve proposal penelitian dapat dilakukan di kolom approve proposal, sesuai dengan

revisi proposal yang diupload oleh peneliti
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Entry Hasil Review Monev Penelitian, pilih menu : Proses – Review Penelitian – Review
Monev Penelitian

a. Reviewer yang sudah diplot bagian PPPM, dapat melihat histori dokumen yang sudah

diupload oleh peneliti, dengan cara klik icon kertas di kolom dokumen upload

b. Hasil reviewer dapat di entry di icon pencil pada kolom dokumen upload

