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JADWAL PENERIMAAN PROPOSAL  PKM TAHUN 2019 DIDANAI 2020 
UPDATE 25 NOVEMBER 2019 

 

NO. HARI, TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN 

1 Rabu, 13 Nopember 2019 Sosialisasi PKM program studi (PKM 5 Bidang)  Sosialisasi melalui rapat, banner, pamflet, dan web. 

2 14-15 Nopember 2019 Sosialisasi PKM program studi kepada dosen di lingkup program studi.  Dilaksanakan oleh Program Studi dengan memberikan informasi di msing-
masing grup kelas. 

3 16-30 Nopember 2019  Pembuatan PKM kolaboratif antara dosen dan mahasiswa  

 Pengumpulan PKM di koordinator program studi. 

 Pembuatan PKM dan seleksi  oleh koordinator Program studi  

 Dosen pembimbing melakukan pembimbingan intensif 

 Kaprodi dan koordinator PKM menyeleksi PKM sesuia kuota 

4 1 Desember 2019 Pengumpulan PKM dan rekap ke biro kemahasiswaan   Koordinator PKM membuat rekapitulasi dan menyerahkan hardcopy ke BKM 

Pengumpulan rekap dosen dan mahasiswa ke fakultas untuk dibuatkan 
SK 

 Mengumpulkan data ke fakultas untuk dibuatkan SK/Surat Tugas oleh Dekan 

5 3 Desember 2019 Distribusi PKM ke reviewer untuk direview tahap 1  Reviewer berdasarkan bidang keahliannya.  

6 4-7 Desember 2019 Review Internal   Tim reviewer internal mereview dan melayani 1 kali konsultasi klinis 
(sistematika dan format) 

 Tim reviewer mengembalikan kepada BKm atau mahasiswa secara langsung 

7 8-14 Desember 2019  Perbaikan draft proposal  

 Pengumpulan revisi proposal PKM tahap 1 di koordinator PKM 
Program Studi. 

 Draf yang sudah direview diambil secara langsung atau koordinator program 
studi. 

 Pengusul memperbaiki draft PKM 5 bidang secara kolaboratif dengan dosen 
sesuai arahan reviewer. 

 Kaprodi dan koordinator prodi memantau perkembangan tim PKM 5 bidang 

8 8-14 Desember 2019  Pendaftaran user dan password ke Dikti 

 Pengambilan username dan password 

 Pengumpulan proposal dan halaman pengesahan yang di ttd oleh 
Kaprodi, dan WR 3 

 

 Dilaksanakan oleh tim IT PKM 5 bidang  

 Jadwal secara resmi, menunggu pengumuman dari Belmawa, 
Kemenristekdikti 

 Username dan password diambil di TU program studi 

9 15-19 Desember  Verifikasi PKM siap upload oleh reviewer 

 Penguploadan PKM didampingi dosen pembimbing  

 Pengusul melakukan upload ke simbelmawa Kemenristekdikti 

 Dosen pendamping dan kaprodi memantau perkembangan upload 

 BKm dan tim IT siap membantu kesulitan upload 

10 13 Januari 2020 Pembuatan laporan kinerja tim   Laporan dilakukan secara kolaboratif dengan koordinator program studi 

Note: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah  


