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Panduan Pengusulan  

Bantuan Seminar Luar Negeri Tahun 2018 

Melalui Simlitabmas 

  

1. Pendahuluan 

Sejak 1989, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) telah 

menghibahkan dana penelitian melalui berbagai program yang bersifat kompetitif. Pogram 

hibah penelitian telah mengalami reformulasi sebagai tanggapan atas keinginan para peneliti 

dan pemangku kepentingan (stakeholders) serta sekaligus tanggapan atas kemajuan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.  

Salah satu kewajiban peneliti ialah mendiseminasikan hasil penelitiannya melalui berkala 

ilmiah dan temu ilmiah. Jati diri peneliti akan meningkat apabila hasil penelitiannya 

disampaikan pada forum ilmiah internasional yang bergengsi, yaitu melalui seminar dan 

publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah yang terindeks di pangkalan data bereputasi internasional.  

Dan sesuai dengan PMK nomor 86/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 

2018, dimana dijelaskan tentang ketentuan publikasi dan seminar adalah suatu usaha untuk 

mendorong peningkatan jumlah keluaran hasil penelitian yang berupa publikasi terutama 

publikasi internasional.  

Dalam menyampaikan presentasinya di forum internasional bergengsi, para 

dosen/peneliti/perekayasa pada umumnya terkendala mahalnya biaya perjalanan ke luar 

negeri beserta registrasinya. Untuk itu, pemerintah perlu memberi kemudahan berupa 

pemberian bantuan kepada dosen/peneliti/perekayasa baik di perguruan tinggi maupun 

Lembaga Penelitian agar dapat mempresentasikan hasil penelitiannya di forum temu ilmiah 

bereputasi internasional.  

2. Tahapan Pengusulan Bantuan Seminar Luar Negeri Secara Daring 

Pengusulan Bantuan Seminar Luar Negeri dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai 

berikut. 

a. Pengusulan dilakukan olen dosen/non dosen yang bersangkutan yang memiliki user dan 

password sebagai pengusul di Simlitabmas dengan alamat 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/bsln.  
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b. Bagi dosen pengusul yang belum memiliki user dan password dapat menghubungi 

operator Simlitabmas perguruan tinggi masing-masing untuk melakukan permintaan 

akun Simlitabmas sedang untuk non dosen dapat mengajukan pendaftaran akun 

simlitabmas non dosen dengan alamat 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/akunInsinas/permintaanAkun.aspx 

 

c. Apabila berhasil membuka halaman website http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/bsln, 

maka akan muncul tampilan sebagaimana pada Gambar 1.  

Gambar 1 Halaman Utama Bantuan Seminar Luar Negeri 

 

d. Isikan nama user dan password anda, serta peran anda seperti gambar 2 berikut : 

 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/bsln 
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Gambar 2. Masukan User name, Password, Pilih peran dan isikan captcha 

                                   

Gambar 3. Pilihan Peran, pilih dosen pengusul untuk dosen Perguruan Tinggi di bawah 

Kemristekdikti, user name yang di dapat melalui operator Simlitabmas Perguruan tinggi, 

Pengusul Non dosen, untuk akun di selain dosen pengusul PT di bawah kemristekdikti 

yang di peroleh dari pendaftaran akun simlitabmas (silahkan baca panduan pendaftaran 

akun non dosen)  

e. Apabila pengusul berhasil login, maka akan muncul tampilan beranda seperti gambar 4 

berikut.   

 

 

 

 

 

 

Isi dengan password 

Isi dengan capcha 

Isi dengan user 

Pilih peran 
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Gambar 4. Tampilan form pendaftaran Bantuan Seminar Luar Negeri 

 

f. Untuk melakukan pendaftaran isikan data-data yang muncul di gambar 4 form 

pendaftaran, adapun data-data yang diisikan sbb : 

1. Nomor ID/Url Profil SINTA 

2. Tanggal dan Nomor Surat Pengantar 

3. Penandatangan Surat Pengantar 

4. Nama Seminar 

5. Tanggal Pelaksanaan Seminar 

6. Penyelenggara Seminar 

7. Kota Tempat Seminar 

8. Negara tempat Seminar 

9. Usulan Biaya Seminar 

10. Judul Artikel 

11. Abstrak 

12. Keyword 
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g. Klik tombol simpan jika semua data telah diisi seperti gambar 5 

 

Gambar 5. Simpan Usulan Bantuan Seminar Luar Negeri.  
 

h. Jika data berhasil disimpan, dilanjutkan dengan melakukan unggah berkas seperti Gambar 

6 sebagai berikut. 

 

Gambar 6. Form Unggah Berkas 

       Klik tombol  Untuk memilih berkas yang akan di unngah hingga muncul 

gambar 7 sbb :  

Simpan usulan 

Pilih Berkas 

Upload Berkas 

Status Berkas 
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  Gambar 7. Tampilan pilih berkas yang akan di upload, setelah berkas telah dipilih, tekan 

tombol upload  untuk mengunggah berkas. 

 

i. Jika berkas berhasil diunggah, maka status berkas akan berubah menjadi symbol pdf 

 

 

Gambar 8. Informasi berkas sudah terunggah 

 

Tekan tombol  untuk mendownload kembali berkas yang sudah di unggah untuk 

mengecek apakah berkas terunggah dengan baik. 

Ulangi langkah-langkah tersebut untuk mengunggah berkas-berkas lainnya. 

Adapun berkas-berkas yang di unggah adalah sbb: 

1. Surat Permohonan dari pimpinan perguruan tinggi/Institusi 

2. Surat pernyataan sesuai Panduan  

3. Makalah lengkap yang mencerminkan bahwa hasil penelitian 

4. Acceptance letter for oral presentation dari panitia penyelenggara seminar 

5. Jadwal presentasi sementara 

6. Edaran/Circular rencana seminar yang mencerminkan level keinternasionalan 

7. Biodata lengkap 

8. Rincian anggaran biaya 

 

Berkas sudah terupload 
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j. Jika Berkas sudah di upload semua maka anda bisa mengecek status usulan di menu 

usulan baru  

 

Gambar 9. Status usulan bantuan seminar luar negeri 

Status usulan 


