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PANDUAN PENDAFTARAN CALON PCSERTA PELAT:HAN

PENULISAN ARTlKEL:LM:AH NAS10NAL DAN:NTERNASIONAl

sesuai ketentuan yang tercantum pada surat edaran peratihan penurisan Artiker Imiah
Nasional dan lnternasional Tahun 2016, seluruh pendaftaran harus dilakukan secara ontine

elatihan. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh
penSusul mengawali pendaftaran secara orline adalah sebagai berikut:

Pengumuman penerimaan usulan calon peserta pelatihan artikel ilmiah nasional dan
internasional di laman ristekdikti.go.id
Pendaftaran calon peserta dilakukan oleh operator penelitian pergu.uan tinggi (userdan
possword operctof penelitian perguruan tinggi sama dengan yang digunakan untuk
mendaftar usulan hibah penelatian);

3. Perguruan Tinggi yang belum memiliki uje, dan possword operator dapat mentirimkan
alamat surel resmi perguruan tjnggi ke simlitabmas@ dikti.so. id, dengan subjek
"permintaan user dan pdssword operator penelitian perguruan tinggi.. lsi surel terdiri
atas kode perguruan tinggi, nama perguruan tintgi, nama serta jabatan
penanggungjawab user dan possword opetator perguruan tinggi penelitian;

4. Selanjutnya operator simlitabmas akan mengirimkan uset dan posswotd untuk operator
penelitian perguruan tinggi melaluialamat surel resmi perguruan tinggi tersebut;

5. Uset dan possword calon peserta akan diperoleh melalui operator perguruan tinggi
setelah didaftarkan;

6, User dan possword calon peserta digunakan untuk keperluan pengisian data identitas
serta proses mengunggah berkas yang dilakukan secara mandi.i oleh calon pesena.

Beberapa ketentuan umum yang harus diperhatikan oleh calon peserta dalam mendaftar
adalah sebagai berikut.

1. Mekanisme dan tahapan proses pendaftaran calon peserta harus sesuai dengan edaran
pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional dan internasional Tahun 2016;

2. Siapkan soft lile artikel dalam bentuk pDF (file hasil konversi berbasis /i/e-torle) bukan
hasil pemindaian (scon) dokumen;

3. Siapkan petuniuk penulisan artikel dari jurnat yang akan dituju (hasil pemindaian) dan
gabuntkan dengan sort lile anikel;

4. Pendaftaran calon peserta dilakukan oleh operator perguruan tinggi penelitian;
5. Pengisian data identitas dan soft lile dalam format pDF (maksimum besar file 5 Mg)

diunggah oleh calon peserta.

untuk



Proser dan Mekanisme pendaftaran Calon peserta pelatihan penulisan Artikelllmiah
NasionaUlnternasional lantkahlangkahnya sebagai berikut,

l. Pendaftaran oleh Operator penelitian perguruan Tinggi

1. Pada browser ketak http://simlitabmas.dikti.Bo.id/pelatihan<enter>
_.r a -I ry=

2. Tampilan laman beranda simlitabmas.dikti.Bo.id/pelatihan

3  Kiik Lo8in Pilih Operato「 Perguruan Tinggi dan klik seperti pada gambar
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4. Selanjutnya akan tampil seperti pada gambar berikut. lsi nama user dan
possword menqgunakan nama user dan password operator penelitian perguruan
tinggi serta pilih peran "Operator Penelitian", isi hasil penjumlahan dan klik
"login".

5. Jika belum ada calon peserta pelatihan yang didaftarkan maka akan tampil
sepe.ti pada gambar berikut.



6 Pilih menu usulan kegiatan, kemudian pilih sub menu pendaftaran, maka akan
muncul daftar jadwal pelatihan seperti pada gambar, klik iadwal untuk melihat
lokasi dah jumlah maksimal peserta setiap lokasi serta jumlah calon peserta yang
sudah mendaftar.

7 (lik daftar untuk mulai
pelatihan yang akan
pengusul sudah sesuai

mendaftarkan calon peserta pelatihan sesuai dengan jenis
didaftarkan, kemudian masukkan N|DN, jika data calon
klak daftar sepertigambar di bawah.
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8. Pilih lokasi yang akan didaftarkan dengan cara klik "daftar/ubah,,, kemudian pilih
alternatif (jika alternatif lebih dari satu harus dengan lokasi/nama kota yang
berbeda). ,ika sudah sesuai klik icon simpan.
1lih Lokast
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9 Setelah proses pendaftaran selesai, untuk melihat userrome da n posswotd caton
peserta kembali ke be.anda dan klik icon "& seperti pada gambar berikut.

lika seluruh proses telah dilakukan, selanjutnya operator perguruan
memberikan uset dan posswotd tersebut kepada calon peserta yang
didaftarkan untuk melengkapi data identitas dan proses unggah berkas.
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ll. Melengkapi Data ldentitas dan Proses Unggah Eerkas oleh Calon peserta pelatihan

1. Pada browser ketik http://silitabmas.dikti.go.id/pelatihan<enter>

■Oヨ

2. Tampilan laman berandasimlitabmas.dikti.go.id/pelatihan

Klik login. pilih pen8usul dan klik seperti pada gambar.
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Selanjutnya akan
possword pengusul

tampil seperti pada gambar berikut. lsi nama user dan
serta isi hasil penjumlahan dan klik "login".
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Jika sudah didaftarkan oleh operator penelitian
muncul tampilan seperti pada gambar di bawah.
untuk melengkapi data identitas calon peserta.

Per8uruan tinggi maka akan
(lik pada identitas pendaftar
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6. lsi identitas dengan lengkap kemudian klik simpan.

lallfuras DosE!

lsi Form Evaluasi Diri dentan lengkap, kemudian klik checkbox saya membenarkan,
kemudian klik simpan, setelah itu lakukan unggah berkas.

uhl.h.rtlkel ilmlah oenOo5ulyaoo sud.h dimuat pida lunr.l

ml.h.rtikpl llmlah o€nqusulyanq sudah dlmoat p.d. Jo.nat

h.rtrkel rlmrah penoEur yans 5udah drmu.t 9ad! Jlrmr

rk h yam dlr,roo.h neruEk.n hasll EnelltLn dign.l

PE"INGKATAN κAIAS TASu■ EER DAYA MANuSIA PEnCunUAN TINGGI

1:薄占∬淋品瞬:誦Ъ躍翻l謁器厳‖:肥』
NGAN

PENl"`RATAN KAPAWAS SumlER DAVA MANuSiA PERGUnuAllTINGG[

xirun;4o x.r.,rL:rs

ド●●●D歯

-
′

8

tid.l tdrftkr srolus da,V!t.u lsl



8 unggah berkas d‖ akukan dengan kl:k '1lllll kemudian klik ″
Browse々  untuk

mencari berkas PDF yang akan diunggah Lalu k‖ k″ ll日,,lihat status berkas,jika

sukses laniutkan tekan tombol ″I  C■

“

 レ untuk rnemverinkasi berkas yang

diunggah Jika telah selesal klik tombol″ kembali″ untuk kembali keberanda

Jika seluruh proses telah selesai, lakukan proses /ogout. Apabila mengalami
kesulitan dalam mengakses proses pendaftaran, operator perguruan tinggi
penelitian atau calon peserta dapat menghubungi operator simlitabmas dengan
mengirim surel ke oublikasi (aristekdikti.Eo.id.
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