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A. MAHASISWA 

1. Masuk ke laman http://sim-pkm.ump.ac.id. Kemudian Klik Button Login. 

 
 

2. Login menggunakan username dan password sama dengan login ke KRSONLINE/Sistem 

Informasi Akademik (SIA). Username = NIM ; Password = Password KRS ONLINE. 

 

 

  



3. Berikut adalah halaman utama laman http://sim-pkm.ump.ac.id dengan login sebagai 

mahasiswa. 

 
- Menu Home :  

Digunakan untuk masuk ke halaman utama sebagai mahasiswa. 

- Menu Data PKM :  

digunakan untuk melakukan usulan PKM, mengupload Laporan Kemajuan dan Laporan 

Akhir. 

- Cetak : Digunakan untuk melakukan cetak sertifikat Penulisan PKM jika data usulan PKM 

sudah lengkap (dari mulai isian identitas, anggota, reviewer, dosen 

pendamping/pembimbing dan upload proposal PKM dalam format .pdf). 

- Akun : Digunakan untuk logout/keluar dari sistem.  

 

4. Klik Menu Data PKM, kemudian pilih submenu Usulan PKM. 

 
Akan tampil data usulan PKM, dan button Tambah Usulan yang digunakan untuk melakukan 

pengusulan Proposal PKM.  

  



5. Klik Button Tambah Usulan. 

 
 

 

 

6. Isi Field yang ada pada Form isian Usulan PKM dengan lengkap. Kemudian Klik Submit Usulan 

untuk melakukan simpan Usulan PKM. 

 
 

 

7. Akan muncul keterangan/pop up dari sistem yang menerangkan jika Submit Proposal PKM 

berhasil. 

 
  



8. Sistem akan mengarahkan kembali ke halaman Usulan PKM dengan data Usulan sudah 

muncul di tabel Usulan PKM. Kemudian Klik Edit pada Kolom Actions untuk melakukan edit 

data/melengkapi data usulan PKM atau klik Hapus Untuk menghapus data usulan PKM dan 

menggantinya dengan usulan baru. 

 
 

9. Untuk merubah status Usulan PKm menjadi lengkap, mahasiswa perlu melengkapi data 

usulan dengan meng-klik tombol Edit. Kemudian lengkapi data usulan PKM dengan mengisi 

6 tab menu yang tersedia. Isikan secara urut mulai dari Data PKM, Identitas Diri, Anggota, 

Dosen Pendamping/Pembimbing, Reviewer dan Upload/Download PKM. 

 
 

 

10. Setelah lengkap, terisi semua, kemudian klik button selesai dan status usulan akan berubah 

menjadi lengkap. Untuk mengecek proposal sudah terupload atau belum , klik button Unggah 

PDF pada kolom Unggah PDF.  

 
  



11. Jika Proposal berhasil di unggah dan sesuai dengan yang di upload, itu berarti usulan PKM 

sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah mencetak sertifikat penulisan PKM pada menu 

cetak. 

 
 

12. Cetak sertifikat dapat dilakukan jika proposal yang diunggah telah diverifikasi oleh admin 

sistem. Jika belum anda belum bisa mencetak sertifikat. Jika data sudah terverifikasi, klik 

cetak sertifikat untuk mencetak sertifikat PKM. 

 
13. Berikut adalah hasil cetak sertifikat PKM.  

 
 

14. Usulan PKM berhasil. 

 


