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I. Mengenal Litbangdos 

System informasi penelitian dan pengembangan dosen (Litbangdos) 
merupakan aplikasi yang dibangn dengan tujuan untuk membantu LPPM 
dalam mengelola data dosen di Unisnu Jepara. Aplikasi ini dibangun berbasis 
web system sehingga dapat diakses secara online menggunakan jaringan 
data internet. Berbagai fasilitas menu tersedia dalam dalam aplikasi 
litbangdos ini.  Aplikasi litbangdos ini tersedia dalam dua user yaitu user 
dosen dan user administrator. 

 

Gambar 1 . Halaman Depan litbangdos 

- User DOSEN, user ini memiliki fungsi untuk segala pengisian data diri 
dosen yang ada di Unisnu yang meliputi data diri dosen, riwayat 
pendidikan, riwayat penelitian dan lainnya. 

- User Administrator, user ini bertugas untuk mengelola data secara 
umum dan melaporkan dari data yang diisi oleh dosen. Dan juga user 
yang menyeting semua data yang harus diisi oleh dosen dalam menu 
user dosen. 

 
A. Manfaat Litbangdos 

Manfaat Slitbangdos, antara lain: 
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1. Pengelolaan data penelitian, pengabdian dan karya ilmiah dosen 
dalam pangkalan data sehingga mudah penelusurannya; 

2. Upload/download dokumen penelitian, pengabdian dan karya 
ilmiah dosen dalam sistem; 

3. Proses pengajuan dan pelaporan kegiatan penelitian, pengabdian 
dan karya ilmiah dosen dilakukan secara online, sehingga dapat 
dilakukan dimanapun melalui media internet; 

4. Penelusuran histori penelitian, pengabdian dan karya ilmiah 
dosen dapat dilakukan dengan cepat dan mudah; 

5. Menyajikan laporan data penelitian, pengabdian dan karya ilmiah 
dosen, maupun penelusuran data penelitian, pengabdian dan 
karya ilmiah dosen; 

6. Melalui litbangdos ini memungkinkan dokumen penelitian, 
pengabdian dan karya ilmiah dosen asli terSIMpan dengan baik, 
karena setelah dokumen surat masuk/keluar  didata pada 
langsung diarsip. 

 

  

Gambar 2 . Halaman Login Litbangdos 
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B. Mengakses Litbangdos 

Litbangdos merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun 
untuk membantu bagian LPPM dalam mengelola identitas diri 
dosen. Untuk mengaksesnya diperlukan program aplikasi web 
browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, 
dan lain-lain.. 

Langkah untuk mengakses Litbangdos  adalah sebagai berikut: 

- Ketik alamat litbangdos: http://litbangdos.unisnu.ac.id pada 
address bar lalu tekan Enter pada keyboard; 

- Litbangdos juga dapat diakses melalui Sistem Informasi UNISNU 
Jepara (SIS), yaitu pada alamat http://10.10.10.3/litbangdos; 

Keterangan: Login dan password pada Litbangdos sesuai login dan 
password pegawai/dosen pada SIAkad. 

 

 

Gambar 3. Halaman setelah Login Litbangdos 

II. Dosen 

Dalam user dosen modul yang disediakan adalah group modul LPPM yang 

berisi beberapa aktivitas dosen yang dapat dikelola oleh dosen yang meliputi 

data pribadi, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian, artikel ilmiah, 

seminar ilmiah, keynote speaker, visiting scientist, karya buku, HAKI, rekayasa 

social, penghargaan, kegiatan pelatihan, sertifikasi keahlian, artikel media 

cetak.  
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Gambar 4 . Daftar Menu Dosen 

1. Identitas Diri Dosen 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengisi data diri dosen dan melihat 

data dosen. Adapun prosedurnya adalah: 

 Masik aplikasi litbangdos 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Buka identitas diri jika belum sesuai silahkan dirubah; 

 Klik icon simpan; 

 Selesai. 

 
Gambar 5 . Daftar Menu Data Pribadi 

2. Riwayat Pendidikan 
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Dalam modul ini dosen dapat melakukan perubahan data riwayat pendidikan 

sesuai dengan yang dilakukan atau pendidikan yang telah selesai. Adapun 

cara untuk mengisi riwayat pendidikan adalah sebagai berikut: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Klik icon tambah untuk menambah data riwayat pendidikan; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 

3. Penelitian 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mendata kegiatan penelitian dosen 

dan profil penelitian dosen. Adapun prosedur untuk menjalankan proses 

tersebut adalah: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu penelitian 

 Klik icon tambah untuk menambah data penelitian; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 
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Gambar 6 . Daftar Kegiatan Penelitian 

 

4. Pengabdian 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mendata kegiatan pengabdian dosen 

yang bersangkutan. Adapun prosedur untuk menggunakan prosedur ini 

adalah: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu pengabdian  

 Klik icon tambah untuk menambah data penelitian; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 

 

Gambar 8 . Halaman Daftar Pengabdian 

 

5. Artikel Ilmiah dan Jurnal 

Pada menu artikel ilmiah dan jurnal user dapat meihat daftar kegiatan yang 

berkaitan dengan artikel ilmiah dan penerbitan jurnal secara umum maupun 
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secara mendetail dan dapat melakukan penambahan kegiatan yang berkaitan 

dengan artikel ilmiah dan jurnal dan mengubah data. Pada menu artikel 

ilmiah dan jurnal user dapat mencetak data kegiatan yang dilakukan. 

Adapun untuk melihat data kegiatan caranya: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu publikasi ilmiah 

 Klik icon tambah untuk menambah data publikasi ilmiah; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 

 Pilih upload dokumen untuk upload dokumen; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 

 
Gambar 10 . Halaman Artikel Ilmiah dan Jurnal 

 

6. Narasumber / Pemateri 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mendata kegiatan dosen yang 

berkaitan dengan kegiiatan pemberi materi atau menjadi narasumber. 

Adapun proses untuk menjalankan mudul ini adalah sebagai berikut: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 
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 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu narasumber/ pemateri 

 Klik icon tambah untuk menambah data narasumber/ pemateri; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 

 Pilih upload dokumen untuk upload dokumen; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 

 

Gambar 12 . Halaman narasumber/ Pemateri 

 

7. Buku Ajar 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mendokumentasi kegiatan dosen yang 

berkaitan dengan pembuatan buku ajar. Adapun caranya untuk 

menggunakan modul ini adalah: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu buku Ajar 

 Klik icon tambah untuk menambah data buku ajar; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 

 Pilih upload dokumen untuk upload dokumen; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 
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 Selesai. 

 
Gambar 14 . Halaman  Buku Ajar 

 
 

8. Organisasi  

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mendokumentasikan kegiatan dosen 

yang berkaitan dengan organisasi public. Adapun untuk menggunakan modul 

ini caranya adalah sebagai berikut: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu organisasi 

 Klik icon tambah untuk menambah data rganisasi; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 

 Pilih upload dokumen untuk upload dokumen; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 
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Gambar 14 . Halaman organisasi 

 
 

9. Pelatihan/ Training 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengelola data pelatihan atau 

training yang dilakukan oleh dosen. Adapun untuk menggunakan modul ini 

proses yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu Pelatihan 

 Klik icon tambah untuk menambah data Pelatihan; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 

 Pilih upload dokumen untuk upload dokumen; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 
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Gambar 16 . Halaman Trining 
 

10. Hak Kekayaan Intelektual 

Pada modul hak kekayaan intelektual user dapat meihat daftar kegiatan yang 

berkaitan dengan hak kekayaan intelektual secara umum maupun secara 

mendetail dan dapat melakukan penambahan kegiatan yang berkaitan 

dengan hak kekayaan intelektual dan mengubah data. Pada menu hak 

kekayaan intelektual user dapat mencetak data kegiatan yang dilakukan. 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu Hak kekayaan Intelektual 

 Klik icon tambah untuk menambah data hak kekayaan intelektual; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 

 Pilih upload dokumen untuk upload dokumen; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 

 
Gambar 18 . Halaman Daftar hak Kekayaan Intelektual 

 

11. Pengalaman Pekerjaan 
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Modul ini memiliki fungsi utama untuk mendata pengalaman dosen dibidang 

atau dalam hal pekerjaan yang pernah dijalankan. Adapun cara untuk 

menjalankan modul ini adalah: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu pengalaman pekerjaan 

 Klik icon tambah untuk menambah data pengalaman pekerjaan; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 

 Pilih upload dokumen untuk upload dokumen; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 

 
Gambar 20. Halaman Daftar pengalaman pekerjaan 

 
 

12. Diktat /Modul 

Pmodul ini memiliki fungsi utama untuk mengelola kegiatan dosen yang 

berkaitan dengan pembuatan diktat atau modul dosen. Adapun untuk 

menjalankan modul tersebut prosedur yang harus dilakukan adalah: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu diktat 

 Klik icon tambah untuk menambah data diktat; 

 Klik simpan; 
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 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 

 Pilih upload dokumen untuk upload dokumen; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 

 
Gambar 22. Halaman Daftar Diktat/ Modul 

 
 

13. Membimbing Mahasiswa 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengelola daftar pembimbingan 

skripsi atau tesis yang dilakukan oleh dosen. Adapun cara menjalankan modul 

ini adalah sebagai berikut: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu diktat 

 Klik icon tambah untuk menambah data diktat; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 

 Pilih upload dokumen untuk upload dokumen; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 
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Gambar 26. Halaman Membimbing Mahasiswa 

 
 

14.  Rekayasa Sosial 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengelola dan mendokumentasikan 

kegiatan kebijakan yang pernah dibuat untuk publik. Adapun cara 

menjalankan modul ini adalah sebagai berikut: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu rekayasa social. 

 Klik icon tambah untuk menambah data reakayas sosial; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 

 Pilih upload dokumen untuk upload dokumen; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 

 
Gambar 26. Halaman Rekayasa Sosial 

15.  Visiting Scientist 
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Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengelola daftar kegiatan visiting 

scientist yang dilakukan oleh dosen. Adapun cara menjalankan modul ini 

adalah sebagai berikut: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu visiting scientist 

 Klik icon tambah untuk menambah data visiting scientist; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 

 Pilih upload dokumen untuk upload dokumen; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 

 
Gambar 26. Halaman Visiting Scientist 

16.   Keynote Speaker 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengelola daftar kegiatan keynote 

speaker yang dilakukan oleh dosen. Adapun cara menjalankan modul ini 

adalah sebagai berikut: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu keynote speaker; 

 Klik icon tambah untuk menambah data keynote speaker; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 
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 Pilih upload dokumen untuk upload dokumen; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 

 
Gambar 26. Halaman Keynote Speaker 

17.   Penghargaan 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengelola daftar ppenghargaan yang 

dilakukan oleh dosen. Adapun cara menjalankan modul ini adalah sebagai 

berikut: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu penghargaan 

 Klik icon tambah untuk menambah data penaghargaan; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 

 Pilih upload dokumen untuk upload dokumen; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 

 
Gambar 26. Halaman Penghargaan 

18.  Artikel media cetak 
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Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengelola daftar artikel media cetak 

yang dilakukan oleh dosen. Adapun cara menjalankan modul ini adalah 

sebagai berikut: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu artikel media cetak 

 Klik icon tambah untuk menambah data artikel media cetak; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 

 Pilih upload dokumen untuk upload dokumen; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 

 
Gambar 26. Halaman Artikel Media Cetak 

19.  Sertifikasi Keahlian 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengelola daftar sertifikasi keahlian 

yang dilakukan oleh dosen. Adapun cara menjalankan modul ini adalah 

sebagai berikut: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu sertifikasi keahlian 

 Klik icon tambah untuk menambah data sertifikasi keahlian; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 
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 Pilih upload dokumen untuk upload dokumen; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 

 
Gambar 26. Halaman Keahlian 

 

20.  Peserta seminar 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengelola kegiatan seminar yang 

pernah diikuti oleh dosen. Adapun cara menjalankan modul ini adalah 

sebagai berikut: 

 Masuk aplikasi litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih modul input kegiatan dosen; 

 Pilih sub menu peserta seminar 

 Klik icon tambah untuk menambah data peserta seminar; 

 Klik simpan; 

 Pilih icon pilihan edit untuk merubah data yang ada; 

 Klik icon simpan; 

 Pilih upload dokumen untuk upload dokumen; 

 Klik icon pilihan dan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai. 

 
Gambar 26. Halaman Peserta Seminar 
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III. PENGATURAN MODUL 

Modul ini adalah modul yang dimiliki oleh administrator untuk 
mengelola data aplikasi dan pengaturan seting data di Litbangdos.  

 
A. Setup riwayat Pendidikan 

Modul ini berfungsi untuk menambah atau merubah data tingkat 
pendidikan yang akan ditampilkan pada input riwayat pendidikan di user 
dosen. Adapun untuk menggunakan menu tersebut caranya 
sebagaiberikut: 

 Masuk aplikasi Litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih setup riwayat pendidikan; 

 Klik icon tambah untuk menambah data dan klik icon simpan; 

 Klik icon pilihan pilih menu edit untuk merubah data; 

 Klik icon pilihan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai  
B. Setup skema penelitian 

Modul ini berfungsi untuk menambah atau merubah data skema 
penelitian yang akan ditampilkan pada input riwayat pendidikan di user 
dosen. Adapun untuk menggunakan menu tersebut caranya 
sebagaiberikut: 

 Masuk aplikasi Litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih setup skema penelitian; 

 Klik icon tambah untuk menambah data dan klik icon simpan; 

 Klik icon pilihan pilih menu edit untuk merubah data; 

 Klik icon pilihan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai 
C. Setup bidang pengabdian 

Modul ini berfungsi untuk menambah atau merubah data bidang 
pengabdian yang akan ditampilkan pada input pengabdian di user 
dosen. Adapun untuk menggunakan menu tersebut caranya 
sebagaiberikut: 

 Masuk aplikasi Litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih setup bidang pengabdian; 

 Klik icon tambah untuk menambah data dan klik icon simpan; 

 Klik icon pilihan pilih menu edit untuk merubah data; 

 Klik icon pilihan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai 
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D. Setup bidang ilmu 
Modul ini berfungsi untuk menambah atau merubah data bidang ilmu 
yang akan ditampilkan pada input di penelitian di user dosen. Adapun 
untuk menggunakan menu tersebut caranya sebagaiberikut: 

 Masuk aplikasi Litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih setup bidang ilmu; 

 Klik icon tambah untuk menambah data dan klik icon simpan; 

 Klik icon pilihan pilih menu edit untuk merubah data; 

 Klik icon pilihan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai 
E. Setup dokumen pendukung 

Modul ini berfungsi untuk menambah atau merubah data dokumen 
pendukung yang akan ditampilkan pada input kegiatan dosen dosen. 
Adapun untuk menggunakan menu tersebut caranya sebagaiberikut: 

 Masuk aplikasi Litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih setup dokumen pendukung; 

 Klik icon tambah untuk menambah data dan klik icon simpan; 

 Klik icon pilihan pilih menu edit untuk merubah data; 

 Klik icon pilihan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai 
F. Setup jenis  Artikel 

Modul ini berfungsi untuk menambah atau merubah data jenis artikel 
yang akan ditampilkan pada input kegiatan dosen dosen. Adapun untuk 
menggunakan menu tersebut caranya sebagaiberikut: 

 Masuk aplikasi Litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih setup jenis artikel; 

 Klik icon tambah untuk menambah data dan klik icon simpan; 

 Klik icon pilihan pilih menu edit untuk merubah data; 

 Klik icon pilihan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai 
G. Setup jenis HKI 

Modul ini berfungsi untuk menambah atau merubah data jenis HKI yang 
akan ditampilkan pada input kegiatan dosen dosen. Adapun untuk 
menggunakan menu tersebut caranya sebagaiberikut: 

 Masuk aplikasi Litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih setup jenis HKI; 

 Klik icon tambah untuk menambah data dan klik icon simpan; 

 Klik icon pilihan pilih menu edit untuk merubah data; 
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 Klik icon pilihan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai 
H. Setup Sumber Pendanaan 

Modul ini berfungsi untuk menambah atau merubah data jenis Sumber 
pendanaan yang akan ditampilkan pada input kegiatan dosen dosen. 
Adapun untuk menggunakan menu tersebut caranya sebagaiberikut: 

 Masuk aplikasi Litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih setup jenis sumber pendanaan; 

 Klik icon tambah untuk menambah data dan klik icon simpan; 

 Klik icon pilihan pilih menu edit untuk merubah data; 

 Klik icon pilihan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai 
I. Setup Kegiatan 

Modul ini berfungsi untuk menambah atau merubah data jenis kegiatan 
yang akan ditampilkan pada input kegiatan dosen dosen. Adapun untuk 
menggunakan menu tersebut caranya sebagaiberikut: 

 Masuk aplikasi Litbangdos; 

 Pilih group modul LPPM dan pilih setup jenis kegiatan; 

 Klik icon tambah untuk menambah data dan klik icon simpan; 

 Klik icon pilihan pilih menu edit untuk merubah data; 

 Klik icon pilihan pilih menu hapus untuk menghapus; 

 Selesai 
 
 
IV. Log Out 

Modul LogOut digunakan apabila user ingin keluar dari litbangdos, 
proses logout dapat dilakukan dengan klik modul ‘Logout’ berada dibawah 
nama user. Demi keamanan data, segera lakukan logout apabila sudah tidak 
menggunakan litbangdos. 
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Gambar 24. Log Out 


