
Panduan Unggah Proposal PKM 2022 melalui Laman SIMASTER UGM

Berikut ini merupakan panduan pengajuan proposal PKM 2022 yang bisa dilakukan melalui

laman SIMASTER UGM:

1. Buka akun SIMASTER melalui website https://simaster.ugm.ac.id/

2. Lakukan login menggunakan akun SSO UGM

3. Tampilan setelah login SIMASTER

4.   Proposal hanya bisa diunggah melalui akun ketua tim

5. Untuk menuju ke laman pengajuan Proposal PKM, ikuti langkah berikut:

a. Pilih bagian menu Kemahasiswaan

b. Pilih bagian sub-menu Kompetisi
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c. Pada form Kompetisi Aktif pilih “Pengajuan Proposal PKM Tahun 2022”

d. Harap memperhatikan beberapa hal terkait tenggat waktu pengajuan, pedoman,

template, dan sebagainya. Untuk sementara mengacu pada pedoman PKM tahun 2021

yang dapat diakses melalui tautan berikut: https://ugm.id/MenujuPIMNAS35

*Mohon perhatian, berkas tersebut harap tidak disebar kepada mahasiswa Perguruan

Tinggi lain dan hanya bisa diakses melalui email UGM mahasiswa.
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e. Pilih ikon “aksi” untuk melakukan pengajuan proposal PKM 2022. Setiap mahasiswa

hanya diperbolehkan menjadi ketua pada 2 tim saja.

f. Pilih ikon “tambah”, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

g. Mengisi form Data Kompetisi yang terdiri atas
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● judul kompetisi;

● bidang kegiatan PKM;

● bidang ilmu;

● biaya usulan sesuai dengan rencana anggaran yang tercantum pada proposal;

● dana lainnya dan sumber dana lain jika ada;

● jangka waktu pelaksanaan 3-4 bulan;

● nama bank;

● pastikan nomor rekening tanpa spasi, strip (-), dan titik (.);

● pastikan Data Kompetisi terisi dengan benar, jika sudah maka pilih simpan dan

lanjutkan.

h. Selanjutnya mengisi Data Luaran yang disesuaikan dengan skema bidang PKM
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● Pilih ikon “tambah”, masukkan nomor urut dan masing-masing luaran PKM.

Input data luaran berdasarkan jumlah Luaran skema PKM yang dipilih, ikon

“tambah” otomatis akan hilang jika Luaran sudah terdata sesuai jumlah Luaran

berdasarkan skema PKM yang dipilih.

i. Selanjutnya mengisi Data Anggota

● Pilih ikon “tambah”, masukkan NIU maka data otomatis akan terisi
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● Lengkapi data dengan memasukkan nomor hp, alamat, email, dan jabatan (ketua

atau anggota)

● Klik “simpan”. Lakukan secara berulang sesuai dengan jumlah anggota tim PKM.

j. Selanjutnya mengisi Data Dosen Pendamping

● Pilih ikon “tambah”, masukkan nama dosen, no hp dosen, email dosen, dan

alamat

● Pastikan Data Dosen Pendamping terisi dengan benar. Jika sudah maka pilih

simpan dan lanjutkan.

k. Selanjutnya unggah Dokumen Proposal (.pdf) dan Link Dokumen (berisi dokumen

format .docs). Pastikan proposal yang anda ajukan sesuai dengan template dan buku

pedoman PKM, jika sudah maka pilih “simpan”.
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l. Anda bisa mengecek riwayat pengajuan proposal PKM 2022 pada bagian History

Status

m. Selanjutnya pilih ikon “Kembali”, maka akan tampil pada dashboard Data Kompetisi

yang telah diajukan.

n. Pada kolom aksi, klik ikon “Ajukan” untuk proses pengajuan proposal PKM 2022
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Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut silahkan menghubungi sosial media PKM Center

UGM.

Instagram: https://instagram.com/pkmcenterugm

Twitter: https://twitter.com/pkmcenterugm

Whatsapp: https://wa.me/6281326022534

Line: https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=eca6891w

Email: pkmcenter@ugm.ac.id

Salam Juara,

PKM Center UGM
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