Kegiatan
Pengumuman Penerimaan Proposal PKM DIKTI
Surat pemberitahuan kepada WD1 Di Lingkungan Unissula dan
Pengumuman terbuka di Web Site BKA (P2M) termasuk panduan
penyusunan proposal
Pemberitahuan Penerimaan Proposal PKM di Tingkat Fakultas
kepada dosen dan mahasiswa
Fakultas menetapkan dan mengumumkan pada mahasiswa terkait
Dosen yang berhak menjadi pembimbing
Mahasiswa mendaftarkan usulan judul ke Fakultas (WD 1)
WD 1 menunjuk dosen pembimbing sekaligus melakukan
pengecekan beban Dosen sesuai ketentuan DIKTI
Mahasiswa melakukan konsultasi / bimbingan proposal pada dosen
masing – masing
Proposal selesai dibuat ,disetujui dosen pembimbing
Proposal diajukan ke BKA (P2M) dalam bentuk Hard Copy dan
Softcopy (Flash Disk) untuk dilakukan pengecekan judul dan format
penulisan
Proposal yang belum layak secara format dikembalikan untuk
direvisi, dan proposal yang layak segera didaftarkan ke simlitabmas
untuk mendapatkan akun
Pengarahan alur upload proposal PKM ke SIMLITABMAS oleh BKA
(P2M) pada mahasiswa pengusul, melibatkan Fakultas (WD
1/Sekretaris Fakultas dan tutor mahasiswa tiap fakultas)
Mahasiswa yang telah mendapat akun masuk ke simlitabmas untuk
mengunduh dan mengisi lembar pengesahan
Lembar Pengesahan dicetak untuk dimintakan tanda tangan
pengesahan dosen pembimbing, persetujuan Ka Prodi/WD 1
Lembar Pengesahan diajukan ke BKA untuk dimintakan pengesahan
dari WR 3
Lembar Pengesahan di Scan , kemudian digabungkan dengan
proposal PKM yang telah lolos uji format untuk di buat file PDF
Mahasiswa Mengunggah Proposal ke SIMLTABMAS
Mahasiswa Menyerahkan Softcopy Proposal Lengkap (bentuk file
PDF dan Ms Word) ke BKA (P2M)
P2M mengecek unggahan mahasiswa di SIMLITABMAS
BKA (P2M) memberikan surat keterangan telah menggunggah jika
unggahan mahasiswa lengkap
BKA (P2M) memberikan laporan kepada masing – masing Fakultas
terkait jumlah proposal yang diunggah
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Proposal yang belum layak secara format dikembalikan
BKA (P2M) Kepada Mahasiswa untuk direvisi, dan proposal
yang layak segera didaftarkan ke SIMLITABMAS untuk
mendapatkan akun

 BKA (P2M) Mengirim Surat pemberitahuan
kepada Fakultas (WD1/Sekretaris Fakultas)
 Pengumuman terbuka di Web Site BKA
(P2M) termasuk panduan penyusunan
proposal

Pengarahan alur upload proposal PKM ke SIMLITABMAS
oleh BKA (P2M) pada mahasiswa pengusul, melibatkan
Fakultas (WD 1/Sekretaris Fakultas dan tutor mahasiswa
tiap fakultas)

Fakultas Mengumumkan Pemberitahuan
Penerimaan Proposal PKM di Fakultas kepada
dosen dan mahasiswa

Mahasiswa yang telah mendapat akun masuk ke
SIMLITABMAS untuk mengunduh dan mengisi lembar
pengesahan

Fakultas menetapkan dan mengumumkan
pada mahasiswa terkait Dosen yang berhak
menjadi pembimbing

Mahasiswa mendaftarkan usulan judul ke
Fakultas (WD 1/Sekretaris Fakultas)

Fakultas menunjuk dosen pembimbing
sekaligus melakukan pengecekan beban
Dosen sesuai ketentuan DIKTI

Lembar Pengesahan dicetak untuk dimintakan tanda
tangan pengesahan dosen pembimbing, persetujuan
Ka Prodi/WD 1

Lembar Pengesahan diajukan ke BKA untuk
dimintakan pengesahan dari WR 3

Lembar Pengesahan di Scan oleh Mahasiswa ,
kemudian digabungkan dengan proposal PKM yang
telah lolos uji format untuk di buat file PDF

Mahasiswa melakukan konsultasi / bimbingan
proposal pada Dosen masing – masing

Mahasiswa Mengunggah Proposal ke SIMLTABMAS
Proposal selesai dibuat ,disetujui dosen
pembimbing

Proposal diajukan ke BKA (P2M) dalam bentuk
Hard Copy dan Softcopy (Flash Disk) untuk
dilakukan pengecekan judul dan format
penulisan

Mahasiswa Menyerahkan Softcopy Proposal Lengkap
(bentuk file PDF dan Ms Word) ke BKA (P2M)

BKA (P2M) mengecek unggahan mahasiswa di
SIMLITABMAS

BKA (P2M) memberikan surat keterangan telah
menggunggah jika unggahan mahasiswa lengkap

BKA (P2M) memberikan laporan kepada Fakultas
terkait jumlah proposal yang diunggah
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