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PENGUSULAN PKM MELALUI SIM-LITABMAS

Sesuai ketentuan pada Buku Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2012, 

pengusulan Program Kreativitas Mahasiswa dilakukan oleh dua user, yaitu Operator Bagian 

Kemahasiswaan Perguruan Tinggi  (Operator PT) dan mahasiswa pengusul secara online ke 

SIM-LITABMAS. Berdasar fungsi user, mekanisme dan tahapan proses dalam pengusulan 

PKM mengikuti ketentuan sebagai berikut.

A. USER OPERATOR PT

1. Setiap Operator PT akan diberikan Username dan Password yang akan 

diberikan/dikirimkan secara khusus oleh DITLITABMAS melalui email perguruan 

tinggi.

2. Operator PT mengakses SIM-LITABMAS melalui alamat website 

http://simlitabmas.dikti.go.id .

3. Operator PT bertugas memasukkan identitas mahasiswa sebagai pengusul PKM. 

4. Setiap data identitas mahasiswa pengusul PKM akan mendapatkan Username (Nama 

User) dan Password yang akan di generate atau dibuat secara otomatis oleh 

SIM-LITABMAS.

5. Operator PT memberikan Username dan Password kepada mahasiswa pengusul 

PKM.

6. Apabila terjadi kesulitan berkenaan dengan operasional PKM secara Online, dapat 

menghubungi No. Telp. 021-57946100 ext. 0447 atau 0448 atau melalui email 

simlitabmas@dikti.go.id .

B. USER MAHASISWA PENGUSUL

1. Mahasiswa membuat proposal sesuai dengan skema yang akan diikuti dengan format 

penulisan sesuai ketentuan pada buku Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa 

(PKM) Tahun 2012.

2. Softcopy proposal lengkap dalam bentuk PDF (1 proposal lengkap termasuk 

lembar pengesahannya dengan maksimum besar file 5 MByte) diunggah oleh 

mahasiswa secara mandiri dengan menggunakan Username dan Password yang telah 

diberikan oleh Operator PT. Bersamaan dengan pengunggahan proposal PKM, 

mahasiswa diwajibkan mengisi beberapa data pendukung secara online.

3. Hardcopy proposal yang telah dijilid dan disahkan diserahkan ke Bagian 

Kemahasiswaan untuk disimpan di Perguruan Tinggi masing-masing.

mailto:simlitabmas@dikti.go.id
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Gambar 1. Prosedur Pengusulan ke SIM-LITABMAS

Proses pengusulan PKM secara ringkas diilustrasikan pada Gambar 1. Penjelasan lebih detil 
langkah demi langkah prosedur pengusulan PKM untuk operator perguruan tinggi diuraikan 
sebagai berikut.

PROSEDUR PENGOPERASIAN SIMLITABMAS

1. Buka browser dan ketik http://simlitabmas.dikti.go.id <enter>, sehingga akan 
tampil laman SIM-LITABMAS seperti berikut.

http://simlitabmas.dikti.go.id/
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2. Unggah identitas mahasiswa pengusul PKM, dengan mengklik LOGIN dan pilih 
“Operator PT/ Kopertis”.

3. Isi Nama User dan Password, pilih Jenis Hibah skim PKM, masukkan hasil 
penjumlah sekuriti capcha, serta klik “Login”. Jika berhasil, maka operator siap 
untuk mengisikan identitas mahasiswa pengusul PKM.

Isi Nama User

Isi Password

Pilih Jenis 

Isi Penjumlahan 
Capcha

Klik Login

klik LOGIN

Pilih “Operator PT”.
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4. Jika operator berhasil LOGIN, maka tampilan laman akan terlihat seperti di bawah 
ini. Selanjutnya operator siap untuk memasukkan identitas mahasiswa pengusul 
PKM melalui menu “Usulan Baru”.

5. Identitas mahasiswa pengusul PKM dilakukan dengan memilih menu “Usulan Baru”
dan pilih sub menu “Identitas Mahasiswa”.

Tampilan laman jika berhasil 
memasuki SIM-LITABMAS, 
sub sistem KM

Klik menu “Usulan Baru” dan pilih Sub 
menu “Identitas Mahasiswa” untuk 
mendaftarkan dan mengisi identitas 
mahasiswa 
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6. Setelah memilih menu  “Usulan Baru” dan sub menu “Identitas Mahasiswa”, maka 
Operator PT akan dapat memasukkan identitas mahasiswa pengusul PKM yang 
meliputi Tahun Angkatan Mahasiswa, NIM, Nama, Program Studi/Fakultas da .
Untuk menambahkan pengusul dilakukan dengan memilih sesuai dengan “Tahun 
Angkatan” mahasiswa pengusul dan selanjutnya klik “Data Baru”. 

7. Setelah Klik “Data Baru” akan muncul record Angkatan Mahasiswa, NIM, Nama, 
Program Studi/Fakultas yang siap untuk diisi sesuai dengan Tahun Angkatan 
mahasiswa yang akan diusulkan. Klik “Simpan” untuk memasukkan data baru 
mahasiswa sebagai pengusul.

Klik “Simpan”
setiap memasukkan 
data mahasiswa 
sebagai pengusul 
PKM

Klik “Data Baru”untuk 
mendaftarkan dan mengisi 
identitas mahasiswa yang 
meliputi Tahun Angkatan 
Mahasiswa, NIM, Nama, 
Program Studi/Fakultas

Pilih PS/FAK mahasiswa

Pilihan Tahun 
Angkatan mahasiswa 
pengusul PKM yang 
akan didaftarkan.

Isi NIM mahasiswa 

Isi nama mahasiswa

Klik “CEK” apakah 
pengusul sudah pernah 
terdaftar/belum 
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8. Dengan cara atau langkah yang sama dapat dilakukan pemasukan data pengusul 
PKM satu persatu. Setiap pemasukan data pengusul baru dimungkinkan untuk 
melakukan pengecekan identitas pengusul apakah sudah pernah terdaftar atau belum. 
Untuk melakukan pengecekan dapat dilakukan dengan klik “Cek”. Jika pengusul 
sudah terdaftar, maka tidak diperlukan untuk memasukkan data identitas lagi, 
namun cukup menambahkan/memilih skim PKM sesuai dengan proposal.

9. Setelah Klik “Simpan”, maka secara otomatis sistem akan membuat dan 
memberikan Username dan Password untuk digunakan mahasiswa melengkapi 
biodata dalam rangka pengusulan PKM termasuk biodata dosen Pembina dan 
mengunggah proposal PKM. Username dan Password mahasiswa pengusul akan 
tersimpan dalam tabel pengusul dan sewaktu-waktu dapat diberikan mahasiswa 
pengusul PKM.

Username

Password Klik “Tutup” 
untuk mengakhiri

Menujukkan pengusul sudah pernah 
terdaftar, dan dimungkinkan untuk 
menambahkan usulan sesuai dengan 
Skim PKM tambahan yang dimaksud 

Klik “CEK” apakah 
pengusul sudah pernah 
terdaftar/belum 
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10. Setelah memasukkan data baru identitas mahasiswa peserta PKM, maka Operator 
PT juga diberikan wewenang untuk melakukan pengelolaan data pengusul PKM 
yang meliputi perubahan identitas mahasiswa, pembatalan dan distribusi username 
serta password pengusul PKM. Akhiri proses dengan mengklik “Logout”.

Ikon untuk menghapus / 
membatalkan pengusul 

Ikon untuk edit identitas pengusul

Ikon untuk menampilkan 
Username dan Password pengusul


