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Panduan Pengusulan  

Bantuan Penyelenggaraan Konferensi Internasional 

untuk LPNK, Lemlitbang Kementerian, Himpunan Profesi, dan  

PT Tahun 2019 

  

1. Pendahuluan 

Sesuai dengan tujuan dari program Bantuan Konferensi Internasional yaitu untuk: (1) 

Memberikan bantuan dana kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pertemuan 

ilmiah berskala internasional (2) meningkatkan jumlah publikasi internasional akademisi 

Indonesia (3) meningkatkan kerja sama antarpeneliti dari berbagai negara dan sekaligus 

menjadi media publikasi bagi akademisi Indonesia; dan (4) mendorong dilaksanakannya 

pertemuan ilmiah tingkat internasional secara berkala. Dukungan yang baik tersebut akan 

berdampak pada: a) pemberian bantuan menjadi tepat sasaran, b) adanya pemerataan 

kesempatan yang sama bagi seluruh perguruan tinggi seluruh wilayah Indonesia untuk dapat 

melakukan usulan, dan c) implementasi yang cepat, efisien, termasuk proses monitoring dan 

evaluasinya. Dukungan yang baik tersebut adalah suatu sistem yang berbasis TIK yang 

nantinya akan dapat mengantisipasi berbagai masalah yang terjadi melalui proses manual. 

Sistem berbasiskan TIK ini mencakup penanganan; a) proses pengusulan secara daring oleh 

lembaga penelitian dan b) proses seleksi, dan penentuan penerima hibah) yang obyektif 

serta efisien.  

2. Tahapan Pengusulan Bantuan Konferensi Internasional Secara Daring 

Pengusulan Bantuan Konferensi Internasional dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai 

berikut. 

a. Pengusulan dilakukan olen ketua panitia yang memiliki user dan password sebagai peneliti 

pengusul (INSINAS) di Simlitabmas dengan alamat 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/konferensi.  

b. Bagi ketua panitia yang belum memiliki user dan password dapat mengajukan permintaan 

akun Simlitabmas, detail cara pendaftaran di LAMPIRAN A. 

c. Apabila berhasil membuka halaman website, maka akan muncul tampilan sebagaimana 

pada Gambar 1.  

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/konferensi_internasional/
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Gambar 1 Halaman Utama Bantuan Konferensi Internasional 

 

d. Setelah mengklik tombol Login ( ) maka akan muncul tampilan form login, dan 

selanjutnya  

 

isikan user, password, serta capcha kemudian klik tombol Masuk ( ) .  

 

 

 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/konferensi 

Isi dengan password 

Isi dengan capcha 

Isi dengan user 
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e. Apabila pengusul berhasil login, maka akan muncul tampilan beranda seperti gambar 2 

berikut.   

 

 

Gambar 2 Tampilan pengusul sistem pendaftaran Bantuan Konferensi Internasional 

 

Pengusul dapat mendownload panduan pengusulan bantuan konferensi Internasional 

melalui link download panduan.  

 

f. Untuk melihat riwayat pengusulan klik tombol riwayat usulan , maka 

akan tampil seperti gambar berikut : 

 

 

Gambar 3 Pilih tahun untuk menampilkan riwayat pengusulan yang pernah diusulkan. 

 

 

Nama User 

Panduan  

Tahun Usulan 
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Gambar 4 Klik tanda + untuk menampilkan usulan lebih detail 
 

g. Untuk melakukan pendaftaran klik tombol  hingga muncul Gambar 5 

sebagai berikut. 

 

Gambar 5. Pendaftaran usulan baru 

       Untuk melakukan pendaftaran usulan baru klik tombol   hingga muncul 

gambar 6 sbb :  

 

Gambar 6. Tampilan pendaftaran usulan baru 

Usulan Baru 
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Lengkapi data-data pengusul sebagai ketua panitia seperti gambar 7 

 

kemudian lengkapi data-data dibawahnya yaitu Identitas konferensi yang diusulkan seperti 

gambar 8 sebagai berikut : 

 

Gambar 8 isian identitas konferensi internasional yang diusulkan 

h. berikutnya adalah isian usulan dana seperti tampilan berikut 

 

Gambar 9. isian usulan biaya penyelenggaraan 

Cara pengisian untuk usulan dana, di isikan dengan angka tanpa tanda baca kecuali 

untuk isian inkind adalah teks bebas dengan keterangan sbb: 

1. usulan ke Dikti : isi dengan pengajuan usulan biaya untuk bantuan konferensi 

internasional 
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2. Dana Internal PT : di isi dengan dana yang akan di sediakan oleh internal PT 

3. Dana Institusi Lain : di isi dengan dana yang di peroleh bukan dari Dikti dana internal 

PT 

4. In kind : di isikan dengan bantuan lainnnya 

Klik tombol untuk melengkapi isian berikutnya seperti tampilan berikut 

i. Isian beikutnya adalah yang merupakan salah satu syarat untuk dapat mengusulkan 

bantuan yaitu: 

1. isian negara peserta yang akan mengikuti konferensi internasional  

2. jurnal yang akan menjadi target publikasi 

3. daftar pembicara yang di undang (invited speaker) 

4. Himpunan Profesi 

Tampilan isian tersebut seperti pada gambar 10 berikut 

 

Gambar 10. isian negara peserta, jurnal yang di tuju dan invited speaker 
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Isikan negara peserta dengan mengklik tombol hingga 

tampil seperti gambar berikut 

 

Gambar 11. Pengisian data negara peserta, klik tombol simpan , untuk 

menyimpan data 

Ulangi Langkah tersebut untuk mengisi data jurnal terget publikasi, invited speaker dan 

himpunan profesi 

Klik tombol untuk melengkapi isian berikutnya atau tombol 

untuk kembali ke tampilan sebelumnya 

j. Langkah selanjutnya adalah pengisian penandatangan lembar pengesahan seperti gambar 

berikut 

 

Gambar 12. Isian penandatangan lembar pengesahan 

 

Jika selesai pengisian tekan tombol simpan  
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k. Jika pengisian telah terisi dengan benar, maka di tampilan pendaftaran akan muncul 

seperti gambar berikut 

 

Gambar 13. Informasi pengusulan baru konferensi internasional 

 

Dalam gambar 14 terdapat penjelasan-penjelasan sebagai berikut: 

 

Gambar 14. Informasi identitas pengusulan baru konferensi internasional 

 

Identitas Usulan 

Tombol Upload 

Informasi 

Pengunggahan 
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Gambar 15. adalah status upload berkas 

status "belum” berarti berkas belum di upload, icon berarti sudah melakukan upload 

berkas, anda bisa mendownload kembali berkas tersebut untuk mengecek apakah berkas 

sudah terupload dengan baik.   

 

Untuk melakukan upload berkas, klik ikon  seperti gambar 16 

 

Gambar 16. Tombol untuk upload berkas pengusulan konferensi internasional 

Jika warna tombol di gambar 16 berwarna merah, maka berarti berkas tersebut belum di 

upload, sedang jika berwarna hijau berarti sudah di upload 
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Untuk melakukan upload klik tombol berkas yang dimaksud hingga muncul form untuk 

upload berkas seperti gambar-gambar berikut 

Adapun berkas-berkas yang di upload adalah sebagai berikut 

1. Pamflet , sebaran, sirkular 

2. Pdf Gabungan kesediaan para invited speaker . 

3. Pernyataan kerjasama dengan jurnal yang dituju 

4. Pernyataan ketegasan pendanaan 

5. RAB 

6. Pemutkahiran data publikasi 

7. Daftar keberadaan Editor 

8. SK Kepanitian 

9. Proposal Lengkap 

 

Adapun langkah-langkap upload berkas adalah dengan mengklik tombol-tombol tersebut, 

contoh untuk upload berkas pamphlet klik tombol pamphlet , hingga 

muncul gambar 17 

 

Gambar 17. Upload pamphlet 

Pilih berkas dengan mengklik tombol browse , dan tombol unggah 

 untuk mengunggah berkas, klik tombol kembali  untuk 

kembali ke tampilan awal 

Ulangi langkah-langkah tersebut untuk menguplad berkas-berkas lainnya 
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Khusus untuk upload full proposal langkah langkah upload adalah sebagai berikut 

 

Gambar 18. Print lembar pengesahan klik icon printer hingga muncul tampilan seperti 

gambar berikut 

 

Gambar 19 lembar pengesahan 

 

Gambar 20. Gambar print lembar pengesahan 

klik tombol , Setelah di unduh lembar pengesahan tersebut kemudian di print 

dan di tandatangan, di scan kemudian di gabungkan dengan berkas full proposal, 

kemudian di uploal melalui tombol proposal  

Print lembar 

pengesahan 
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Gambar 21. Pilih berkas proposal dengan mengklik tombol browse , dan 

tombol unggah  untuk mengunggah berkas, klik tombol kembali 

 untuk kembali ke tampilan awal 

 

Jika semua berkas dokumen telah di unggah maka akan muncul tampilan seperti berikut 

 

Gambar 22. Unggah berkas sudah lengkap 

Jika Unggah Sudah lengkap maka tinggal menunggu hasil evaluasi melalui menu daftar 

usulan seperti gambar berikut 
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Gambar 23 Status Proses Seleksi 

  

Status Proses 

Seleksi 
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LAMPIRAN A. PERMINTAAN AKUN PENGUSUL 

Setiap pengusul pada prinsipnya harus memiliki akun Simlitabmas agar dapat melakukan 

semua pengusulan Insentif dan Hibah. Akun Simlitabmas yang telah dimiliki digunakan 

oleh pengusul untuk masuk ke dalam Simlitabmas. Akun tersebut dapat digunakan selama 

akun tersebut masih berstatus aktif dalam sistem.  

Akun Simlitabmas Non Dosen diperoleh melalui proses Permintaan Akun bagi pengusul 

selain dosen di perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Ristekdikti melalui 

modul Permintaan Akun dalam Simlitabmas. 

Proses permintaan akun (hanya untuk pengusul selain dosen di perguruan tinggi yang 

berada di bawah Kementerian RistekDikti) dilakukan dengan mengentrikan tiga jenis data, 

yaitu: identitas personal, identitas institusi, dan dokumen pendukung melalui 

Simlitabmas. Untuk dapat melakukan proses permintaan akun secara daring di alamat 

Simlitabmas (http://simlitabmas.kemenristekdikti.go.id) dengan cara meng klik tautan 

sebagaimana dalam Gambar 1 berikut. 

 

Gambar 1. Tautan Permintaan Akun  

 

http://simlitabmas.kemenristekdikti.go.id/
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Data identitas personal merupakan data identitas pengusul yang sesuai dengan data yang 

tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengusul ditambah dengan data nomor 

Hand Phone (HP) dan alamat Surel (surat elektronik) aktif pengusul yang dapat dihubungi, 

seperti yang disajikan pada Gambar 2 berikut. 

 

Gambar 2. Isian Identitas Personal 

Data identitas institusi terdiri atas nama, alamat, jenis, nomor telepon, dan alamat surel 

institusi pengusul serta nama, jabatan, nomor telepon (dapat menggunakan nomor 

telepon kantor atau nomor HP pribadi), dan alamat surel (dapat menggunakan alamat 

surel yang diberikakan oleh institusinya atau alamat surel pribadi) pimpinan yang 

merekomendasikan pengusul untuk mendaftar permintaan akun sebagaimana 

ditampilkan pada Gambar 3. Pimpinan yang dimaksud adalah atasan langsung atau 

pimpinan institusi pengusul.  

Data terakhir adalah dokumen pendukung yang berupa file yang terkait dengan dua jenis 

data sebelumnya. Dokumen pendukung tersebut terdiri dari: a) pas foto pengusul terbaru 

dalam format JPG/JPEG dengan ukuran file tidak lebih dari 500 Kbytes dan harus 

merupakan foto berwarna, serta dapat menampilkan wajah pengusul secara jelas; b) scan 

KTP pengusul yang masih aktif dalam format JPG/JPEG; c) scan bentuk file PDF SK 

pengangkatan pegawai atau dokumen formal lain yang mengesahkan bergabungnya 

pengusul dalam institusi tersebut; dan d) scan bentuk file PDF dokumen rekomendasi 

pimpinan yang menyatakan rekomendasi untuk mengikuti program  dengan format bebas 

dan harus disahkan (dengan tanda tangan basah dan stempel basah) oleh pimpinan 

(atasan langsung atau pimpinan institusi pengusul). Isian dokumen yang dimaksud dapat 

dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 3. Isian Identitas Institusi 
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Gambar 4. Isian Dokumen Pendukung 
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Gambar 5. Konfirmasi Isian Identitas dan Dokumen Pendukung 
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Semua item dalam form Permintaan Akun harus dientrikan secara benar dan harus sesuai 

dengan dokumen yang diunggah. Pada proses selanjutnya adalah  konfirmasi  hasil  isian  

oleh pengusul seperti yang ditujukkan pada Gambar 5. Pada tahapan ini, pengusul masih 

diberikan kesempatan untuk melihat dan meneliti kembali seluruh isian yang telah 

dilakukan. Apabila masih ada isian atau unggah dokumen yang belum benar maka 

pengusul diperkenankan melakukan proses perbaikan dengan melakukan klik “ ”. 

Sebaliknya, apabila seluruh isian telah benar maka pengusul diwajikan untuk melakukan 

proses persetujuan dengan cara mencentang setuju pada bagian pernyataan “ ” 

yang selanjutnya diikuti dengan proses penyimpanan seluruh isian dengan mengklik “

” seperti yang ditujukkan pada Gambar 5 di atas. Apabila proses simpan berhasil, 

maka Simlitabmas akan memberikan pesan bahwa “Permintaan Akun  Telah Berhasil” 

seperti Gambar 5. 

 

Gambar 5. Status Pemberitahuan Permintaan Akun  Telah Berhasil 

 

Gambar 6. Isi pesan email berupa nama user dan password yang telah terkirim pada mail 

box pengusul 

 

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi identitas personal dan institusi yang dientrikan 

tersebut oleh tim verifikator RISBANG berdasarkan kesesuaian dengan dokumen yang 

diunggah. Apabila salah satu atau lebih item isian/dokumen pendukungnya tidak lengkap 

atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan atau ada ketidak sesuaian antara item isian 

yang dientrikan dengan dokumen pendukungnya maka permintaan akun akan ditolak dan 

pemberitahuannya dikirimkan melalui surel pengusul. Apabila hasil verifikasi dinyatakan 

lolos, maka pengusul dibuatkan akun baru Simlitabmas (nama pengguna dan kata 
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kunci/password) yang akan dikirimkan melalui surel pengusul. Contoh pesan surel 

diterima atau ditolaknya permintaan akun sebagaimana terlihat Gambar 6 dan Gambar 7. 

 

Gambar 7. Isi Email Penolakan Apabila Pengusul Tidak Memenuhi Syarat. 

 

Apabila pengusul yang telah mengisi isian dengan lengkap namun belum mendapatkan 

status atau respon verifikasi dari verifikator RISBANG maka dapat melakukan proses 

pengecekan status pendaftaran akun  dengan cara mengklik “ ” 

pada bagian pojok kanan atas, dan dilanjutkan dengan memasukkan No. KTP dan nama 

pengusul sebagaimana Gambar 8 berikut. 

 

Gambar 8 : Melakukan Cek Status Pendaftaran Akun  
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