
PANDUAN DALAM PENGAJUAN PROPOSAL 

DI WEBSITE LPPM UMMAT 
Sebelum mengajukan proposal harus terlebih dahulu memiliki akun  untuk 

melakukan registrasi 

A. Cara memiliki akun 

1. Buka website LPPM UMMAT  https://lppm.ummat.ac.id/ 

 

2. Lalu klik registration dan isi pernyataan yang di minta 

 

3. Approved oleh pengelola website LPPM UMMAT 

https://lppm.ummat.ac.id/


 

B. Langkah-langkah  pengajuan proposal hibah dana internal UMMAT 

1. Buka website LPPM UMMAT  https://lppm.ummat.ac.id/ 

 

 

 

2. Klik My Account 

 

 

 

 

https://lppm.ummat.ac.id/


3. Maka akan muncul tampilan 

 

 

4. Isi , lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini 

 

 



5.  Selanjutnya klik pengajuan proposal 

 

 

6. Maka akan muncul 

 

     Catatan  Pernyataan  yang bertanda bintang harus diisi.  



7. Lalu isi form yang diminta 

Catatan :  

     1. Pernyataan  yang bertanda bintang harus diisi.  

     2. Untuk pernyataan  seperti gambar di  bawah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

 

- File proposal  : file yang diupload dapat berupa word ataupun pdf – max. 5 mb 

 (mohon lembar pengesahan yang ditandatangani  Dekan dan Ka. LPPM diikutsertakan) 

 
 

- Penelitian Dalam 5 tahun terakhir :  

 

File penelitian :  file yang diupload dapat berupa word ataupun pdf – max. 5 mb 

File yang diupload adalah  

a.  Salah satu dari penelitian yang dilakukan ( bisa berupa laporan hasil penelitian dari hibah 

Dikti, internal dan mandiri ) atau 

b.  Artikel yang pernah dipublikasikan yang pernah dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir   

c.   bila memungkinkan hasil pengabdian yang terbaru. 

 

 

 

 

Diisi dengan angka : 1, 2 3, dst nya        

( jumlah penelitian yang pernah 

dilakukan 5 tahun terakhir) 



 

- Pengabdian Dalam 5 tahun terakhir :  

 

File pengabdian :  file yang diupload dapat berupa word ataupun pdf – max. 5 mb 

File yang upload adalah :  

a. Salah satu dari  pengabdian yang pernah dilakukan ( bisa berupa laporan hasil  hibah 

pengabdian dari Dikti, internal maupun mandiri) atau  

b.  Salah satu artikel pengabdian yang pernah dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir 

c.  bila memungkinkan hasil pengabdian yang terbaru. 

 

 

- Karya Buku Dalam 5 tahun terakhir :  

 

File Buku :  file yang diupload dapat berupa word ataupun pdf – max. 5 mb 

File yang diupload adalah  

a. salah satu Buku yang pernah ditulis ( bisa berupa buku aja, buku monograf ataupun buku 

referensi)  

b. bila memungkinkan buku yang terbaru. 

 

       8  Setelah semua terupload proses selesai 

 

Diisi dengan angka : 1, 2 3, dst nya        

( jumlah pengabdian yang pernah 

dilakukan 5 tahun terakhir) 

Diisi dengan angka : 1, 2 3, dst nya        

( jumlah buku yang pernah ditulis 

dalam 5 tahun terakhir) 


