DIAGRAM ALUR PENGAJUAN PKM 5 BIDANG
TAHUN 2018-2019
Halaman: pkm.kemahasiswaan.unram.ac.id

Keterangan:
1.

Pengajuan PKM dimulai sejak Admin mengaktifkan masa PKM

2.

Setelah masa PKM aktif, barulah mahasiswa sebagai pengusul PKM dapat mengunggah
peroposal usulan PKM-nya dengan cara:
a.

Mahasiswa login ke halaman pkm.kemahasiswaan.unram.ac.id.

b.

Untuk pertama kali, mahasiswa login dengan memasukan NIM sebagai username,
password serta jenis usernya adalah Mahasiswa. Lalu tekan tombol Login.

Username
Password
Jenis User
Tombol Login

c.

Setelah mahasiswa masuk kedalam system, mahasiswa wajib mengisi data diri dan
mengganti password.

Edit data pribadi
Ganti password

d.

Barulah mahasiswa dapat mengunggah/upload usulan PKM serta mengisi biodata
dosen pembimbing PKM.

Menambah usulan PKM

Data usulan

Data dosen pembimbing PKM

Tombol Upload

3.

Selanjutnya pada halaman dosen pembimbing PKM akan muncul usulan proposal dari
mahasiswa pengusul. Tahapan pada dosen pembimbing PKM sebagai berikut:
a.

Dosen pembimbing login ke halaman pkm.kemahasiswaan.unram.ac.id.

b.

Untuk pertama kali, pembimbing login dengan memasukan NIP sebagai username,
password serta jenis usernya adalah Dosen Pembimbing. Lalu tekan tombol Login.

Username
Password
Jenis User
Tombol Login

c.

Setelah dosen pembimbing PKM masuk kedalam system, pembimbing wajib mengisi
data diri dan mengganti password.

Edit data pribadi

Ganti password

d.

Barulah dosen pembimbing PKM dapat mengunduh/download file usulan PKM lalu
mulai untuk mengkoreksinya.

Download berkas

e.

Hasil revisi/koreksi tersebut dapat dikirimkan kembali kemahasiswa menggunakan
fitur kirim hasil koreksi.

Kirim file koreksi

f.

Apabila usulan sudah sesuai dengan pedoman PKM dan dosen pembimbing PKM
menilai layak untuk di Verifikasi, maka dosen pembimbing dapat menekan tombol
Verifikasi. Untuk selanjutnya diperiksa dan dinilai oleh reviewer.

Tombol verifikasi

4.

Selanjutnya pada halaman reviewer akan muncul usulan proposal dari mahasiswa
pengusul berdasarkan jenis usulan PKM-nya. Tahapan pada reviewer sebagai berikut:
a.

Reviewer login ke halaman pkm.kemahasiswaan.unram.ac.id.

b.

Reviewer login dengan memasukan username dan password yang telah didaftarkan
oleh Admin PKM Universitas. Serta jenis usernya adalah Reviewer. Lalu tekan
tombol Login.

Username
Password
Jenis User
Tombol Login

c.

Setelah reviewer masuk kedalam system, reviewer wajib mengisi data diri dan
mengganti password.

Edit data pribadi
Ganti password

d.

Barulah reviewer dapat mengunduh/download file usulan PKM lalu mulai untuk
menilai.

Download berkas

e.

Penilaian dimulai dari tahap 1 atau disebut juga penilaian pra evaluasi. Diantaranya:
format, administrasi, kemitraan, program dan kreatifitas.

Penilaian tahap 1

f.

Setelah lulus dari penilaian tahap 1, barulah reviewer melakukan penilaian tahap 2.
Diantaranga: Kreativitas, potensi program, penjadwalan kegiatan dan personalia, serta
pengusunan anggaran biaya.

Penilaian tahap 2

g.

Hasil penilaian tersebut dapat dikirimkan ke mahasiswa menggunakan fitur penilaian.

Kirim penilaian tahap 1

Kirim penilaian tahap 2

h.

Apabila nilai usulan telah melewati ambang penilaian sesuai dengan pedoman PKM
serta reviewer PKM menganggap sudah layak untuk di Verifikasi, maka reviewer
dapat menekan tombol Verifikasi. Untuk selanjutnya mahasiswa dapat mencetak
usulan PKM-nya.

Tombol Verifikasi

5.

Selanjutnya mahasiswa pengusul PKM diarahkan untuk meminta pengesahan ke pada
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ditingkat fakultas.

6.

Selanjutnya meminta pengesahan ke pada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan
Alumni di tingkat Universitas

7.

Barulah proposal usulan PKM dapat di upload/submit oleh mahasiswa ke
SIMBELMAWA.

