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Peraihan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (P2M)  Kemenristek/BRIN TA. 2020 mengalami 

penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, proposal P2M yang didanai oleh Kemenristek/BRIN sebanyak 

38,44% dari total usulan yang diajukan, dengan rincian sebagai berikut : 

 

Berikut adalah alasan proposal tidak lolos didanai adalah sebagai berikut : 

a. Tahapan seleksi administrasi 

1. Penulisan proposal tidak sesuai dengan ketentuan panduan 

2. Tidak memenuhi persyaratan sebagai pengusul 

3. Tidak mencantumkan URL publikasi dengan benar 

4. Dokumen mitra tidak lengkap 

b. Tahapan seleksi substansi 

1. Rekam jejak publikasi tidak sesuai ketentuan 

2. Lemahnya kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, state of the art, metode dan kebaruan 

penelitian 

3. Kurangnya efisiensi dan kesesuaian RAB (misal : masih terdapat komponen honor untuk peneliti atau 

komponen transportasi terlalu besar) 

 
Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal P2M Dana Kemenristek/ BRIN baik secara 

administratif maupun substansi, LPPM UNS melaksanakan review internal sebelum proposal diunggah 

melalui simlitabmas. Adapun langkah pengajuan pengusulan sebagai berikut : 

1. Pengajuan agenda melalui Ketua Research Group (RG) 

Langkah ke-1 dalam pengajuan proposal adalah mendaftarkan agenda melalui ketua Research Group 

(RG). Adapun data yang harus disampaikan kepada Ketua RG adalah sebagai berikut : 

a. Judul Penelitian/ Pengabdian pada Masyarakat 

b. Kategori (Penelitian/ Pengabdian pada Masyarakat) 

c. Lama pelaksanaan 

d. Tim peneliti (Ketua dan Anggota) 

e. Estimasi anggaran tahun ke 1 

Baru Lanjutan Total Baru Lanjutan Total

1 Penelitian Dasar 63  24 87 - 7 11 18

2 Penelitian Terapan 23  15 38 - 4 9 13

3 Penelitian Pengembangan 3  1 4 - - 1 1

4 Penelitian Tesis Magister 68  - 68 - 38 - 38

5 Penelitian Disertasi Doktor 32  7 39 - 8 2 10

6 Penelitian Pasca Doktor 3  - 3 - 2 - 2

7 World Class Research 10 1 11 - 10 1 11

8 Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi - 3 3 - 0 3 3

7 Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi 3  - 3 - - - -

8 Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi 18  6 24 8 4 4 8

9 Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi 59  9 68 22 12 7 19

282 66 348 30 85 38 123

Kompetitif Nasional

10 Program Kemitraan Masyarakat 46 - 46 - 4 - 4

11 KKN-PPM 5 - 5 - 1 - 1

12 PPUPIK 2 1 3 - - 1 1

13 Program Pengembangan Unggulan Daerah 8 2 10 - 3 1 4

14 Program Kemitraan Masyarakat - Unggulan Perguruan Tinggi 3 - 3 - - - -

64 3 67 8 2 10

SKEMA PENGABDIAN

SKEMA PENELITIAN

No. Skema

Kompetitif Nasional

Desentralisasi

Total Pengabdian

Lolos Seleksi 

Administrasi 

(Proposal Baru)

Desentralisasi

Diusulkan Diterima

Total Penelitian



f. Total anggaran keseluruhan 

g. Abstrak 

Ketua RG akan memasukkan data-data di atas ke dalam agenda P2M dan judul yang diinput akan 

masuk ke dalam akun iris dari dosen pengusul. 

 

2. Melengkapi Rekam Jejak di SIMLITABMAS NG 2.0 

Langkah ke-2 adalah melakukan input judul penelitian atau pengabdian melalui simlitabmas NG 2.0. 

Dosen dapat memulai pengusulan dengan mengakses simlitabmas di alamat 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/ menggunakan username dan password yang valid.  Lihat Gambar 1 dan 

Gambar 2. 

Gambar 1. 

Login melalui SIMLITABMAS NG 2.0 

 

      

 

Saat dosen sudah berhasil login maka akan langsung berada pada halaman beranda profil dosen 

sebagai pengusul dan menu utama pengusulan sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2. 

   

Gambar 2. 

Beranda Profil Dosen 

 

 

Pada Gambar 2. dapat dilihat Menu Rekam Jejak. Pada menu ini silahkan dosen pengusul melakukan 

update data mulai dari data identitas sampai dengan data naskah akademik/urgensi. Komponen isian 

dijelaskan pada Tabel 1. 

 

Klik Login NG 2.0 untuk 
pengusulan SIMLITABMAS 

NIDN/NIDK 

Password 

Capcha 

Edit identitas tambahan 

Klik Login 

Menu Rekam Jejak Dosen 

Sinkronisasi data identitas 

Menu Utama 

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/


Tabel 1. 

Komponen isian rekam jejak 

 

No. Sub Menu Komponen Isian Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

1. Informasi 

identitas 

personal 

Data identitas personal statis : a) 

Institusi, b) Program Studi, c) 

Tempat/ tanggal lahir, d) Jenjang 

pendidikan, e) Jabatan fungsional 

Data secara otomatis diambil dari 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

Apabila data identitas belum update 

silahkan klik pada menu sinkronisasi 

data PD-DIKTI 

Identitas Personal Tambahan : a) 

Nomor KTP, b) Alamat, c) Nomor 

telepon, d) Alamat surel, e) Website 

personal 

Data dapat diubah untuk dimutahirkan 

dengan klik menu edit identitas  

2. SINTA Memuat informasi perihal a) Sinta 

ID, b) Sinta Skor, c) Rank in 

National and Affiliation, d) Scopus 

(ID, H-Indeks, Jumlah Artikel, 

Jumlah Sitasi), e) Google (Scholar 

ID, H-Index, Jumlah Artikel, Jumlah 

Sitasi Google) 

Data otomatis diambil dari Sinta. 

Untuk update data silahkan klik 

sinkronisasi pada sub menu SINTA 

3. Penelitian Memuat informasi a) Judul 

penelitian, b) Tahun, c) Peran dan 

d) Sumber Dana 

Rekam jejak penelitian pendanaan 

DRPM yang telah didapat oleh dosen 

sebagai pengusul 

4. Pengabdian Memuat informasi a) Judul 

penelitian, b) Tahun, c) Peran dan 

d) Sumber Dana 

Rekam jejak pengabdian pada 

masyarakat pendanaan DRPM yang 

telah didapat oleh dosen sebagai 

pengusul 

5. Artikel Jurnal Memuat informasi a) Judul, b) 

Nama Jurnal, c) ISSN, d) Jenis 

Publikasi, e) Peran Penulis, f) 

Tahun Publikasi, g) Volume, h) 

URL, dan i) Unggah dokumen 

artikel 

Rekam jejak pengusul dalam 

mempublikasikan artikel, jika terdapat 

artikel yang belum terdata dapat 

menambahkan secara manual dengan 

klik “data baru”. Perlu diperhatikan 

bahwa link URL yang di cantumkan 

adalah link yang langsung menuju 

pada artikel. 

6. HKI Memuat informasi a) Judul HKI, b) 

Tahun, c) Jenis HKI, d) Nomor 

Pendaftaran, e) Status HKI, f) 

Nomor HKI, g) URL, h)Dokumen 

pendukung 

Rekam jejak pengusul dalam 

perolehan HKI. Penambahan data 

dapat dilakukan dengan klik “data 

baru”. 

7. Artikel Prosiding Memuat informasi a) Judul, b) 

Nama Jurnal, c) ISBN/ISSN, d) 

Jenis Publikasi, e) Peran Penulis, f) 

Tahun Publikasi, g) Volume, h) 

URL, dan i) Unggah dokumen 

artikel 

Rekam jejak pengusul dalam 

mempublikasikan artikel. 

Penambahan data dapat dilakukan 

dengan klik “data baru”. 



No. Sub Menu Komponen Isian Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

8. Buku Memuat informasi a) Judul, b) 

Tahun terbit , c) ISBN d) Jumlah 

Halaman, e) Nama Penerbit, f) 

URL, dan g) Unggah buku 

Rekam jejak pengusul dalam karya 

buku yang pernah diterbitkan. 

Penambahan data dapat dilakukan 

dengan klik “data baru”. 

9. Karya 

Monumental 

Jenis karya monumental antara 

lain: a) Komposer / Penulis Naskah 

/ Sutradara / Perancang / Pencipta / 

Penggubah / Kameramen /Animator 

/ Kurator / Editor Audio Visual; b) 

Penata Arstistik / Penata Musik / 

Penata Rias / Penata Busana / 

Penata Tari /Penata Lampu /Penata 

Suara / Penata Panggung / 

Ilustrator Foto / Kunduktor; 

c)Pemusik / Pengrawit / Penari / 

Dalang / Pemeran / Pengarah 

Acara Televisi / Pelaksana 

Perancangan / Pendisplay 

Pameran / Pembuat Foto 

Dokumentasi / Pewarta Foto / 

Pembawa Acara / Reporter / 

Redaktur Pelaksana; d) Sebagai 

Penulis Naskah Drama / Novel; e) 

Sebagai Penulis Buku Kumpulan 

Cerpen; dan f) Sebagai Penulis 

Buku Kumpulan Puisi 

Rekam jejak pengusul dalam karya 

buku yang pernah dilakukan.  

10. Naskah 

Akademik/ 

Urgensi 

Memuat informasi tentang, a) 

Tahun Naskah, b) Jenis Naskah, c) 

Judul, d) Peruntukan Naskah, d) 

Peran penyusun naskah, e) 

Tanggal penyerahan, f) Pejabat 

penerima naskah, g) URL dan h) 

Unggah berkas 

Rekam jejak pengusul dalam 

pembuatan naskah akademik baik 

tingkat daerah maupun nasional. 

 

Perlu diperhatikan bahwa kelengkapan informasi dalam rekam jejak dosen sangat berpengaruh dalam 

hasil seleksi administrasi proposal P2M. 

 

3. Melengkapi Data Isian Identitas Usulan di SIMLITABMAS NG 2.0 

Pengisian identitas usulan adalah tahapan yang harus dilakukan oleh dosen dalam mengajukan 

proposal baru. Pengisian identitas usulan dapat dilakukan dengan cara menuju ke menu “Penelitian atau 

Pengabdian” kemudian  klik “Usulan Baru”  seperti yang ditampilkan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 



Gambar 3. 

Menu Utama 

 

                                            
 

Setelah tahapan di atas dilalui maka sistem secara otomatis akan mengecek seluruh  prasyarat yang 

harus dipenuhi oleh peneliti untuk dapat melakukan usulan baru. Prasyarat yang dimaksud meliputi:   

a. ID Sinta: Setiap pengusul wajib mempunyai ID Sinta. Apabila ID belum ada, maka pengusul dapat 

melakukan sinkronisasi seperti yang dijelaskan pada poin B pengisian profil pengusul. 

b. Status Pegawai: Pengusul wajib berstatus sebagai dosen aktif  yang ber NIDN/NIDK. 

c. Tanggungan Kegiatan: Sistem akan mencatat dan secara otomatis akan menampilkan jenis 

tanggungan peneliti apabila dalam kegiatan di tahun-tahun sebelumnya belum dipenuhi oleh 

peneliti.   Apabila salah satu dari 3 prasyarat di atas (ID Sinta, Status Pegawai, atau Tangungan 

Kegiatan) masih bertatus belum dipenuhi oleh peneliti, maka tahapan pengusulan akan ditolak oleh 

sistem dan pengusul tidak akan dapat melanjutkan proses pengusulan. Lihat Gambar 4. 

 

Gambar 4. 

 

 
 

 

Setelah memilih menu lanjutkan maka akan muncul tampilan pada Gambar 5 dibawah ini, yang  

memuat tentang informasi skema yang ditawarkan. 

 

Klik Usulan Baru 
untuk melengkapi 
identitas usulan 

 

Klik “Lanjutkan” untuk MEMULAI USULAN BARU, melihat 
dan melengkapi informasi profil pengusul, dan Skema yang  

dapat diikuti berdasar klaster kinerja penelitian  PT 

Prasyarat 



 

Gambar 5. 

 

 
Silahkan klik menu “Lanjutkan” dan tampilan akan masuk ke tahapan pengusulan proposal P2M. Lihat 

Gambar 6. 

Gambar 6. 

 

Masukkan judul penelitian atau 
pengabdian 

Ukur TKT Pilih Level TKT kemudian klik 
SIMPAN 



Tahap selanjutnya, pengusul akan mengisi identitas usulan yang mencakup : 

a) Identitas Usulan Penelitian (Judul usulan, Pengukuran TKT) 

b) Pemilihan Skema Penelitian (Kategori Penelitian, Rumpun Ilmu, Satuan Biaya Khusus  (SBK), Bidang 

Fokus Penelitian, Tema Penelitian, Topik Penelitian, Tahun Pelaksanaan, dan Lama Kegiatan). 

 

4. Mengunduh dan Mengunggah Proposal Substansi di SIMLITABMAS NG 2.0 dan IRIS1103 

Setelah melengkapi “Identitas Usulan” maka tahap selanjutnya adalah melengkapi “Substansi 

Usulan”. Pada tahapan ini dosen pengusul melengkapi isian Kelompok Makro Riset dan Dokumen 

Substansi Usulan.  Dokumen Substansi Usulan dilakukan dengan mengunduh template dokumen 

substansi usulan penelitian berupa file MSWORD sesuai dengan skema penelitian yang dipilih. Setelah 

diunduh, file substansi usulan yang terdiri atas bagian RINGKASAN, KATA KUNCI, LATAR BELAKANG, 

TINJAUAN PUSTAKA, METODE, JADWAL, dan JADWAL harus diisi dan dilengkapi sesuai dengan 

penjelasan isian substansi yang telah dituliskan di template. Pada bagian ini, dosen pengusul tidak 

diperkenankan untuk merubah template usulan. Lihat Gambar 7. 

 

Gambar 7. 

 
Sebelum mengunggah dokumen “Substansi Usulan” ke SIMLITABMAS, dokumen harus diunggah ke 

IRIS1103 untuk dilakukan review internal. Langkah unggah dokumen substansi Usulan ke iris1103 adalah 

sebagai berikut: 

1. Login melalui akun iris1103 Ketua Pengusul melalui SSO 

2. Pada menu utama klik sub menu “ P2M Non PNBP” dan pilih “ Tambah Non PNBP”. 

3. Kemudian akan muncul beberapa skema yang ditawarkan (Gambar 8). Pada periode ini hanya 

skema berikut yang ditawarkan : 

a. Penelitian Disertasi Doktor 

b. Penelitian Dasar 

c. Penelitian Terapan 

d. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi 

e. Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi 

f. Program Kemitraan Masyarakat 

 

 

 

 



Gambar 8. 

 

       

 

4. Setelah memilih skema, maka akan terlihat daftar judul yang sebelumnya telah diajukan melalui 

Ketua RG. 

5. Pilih judul yang akan diajukan dan klik “ Submit Proposal Baru” kemudian lengkapi data mulai dari 

Step 1 sd Step 4. Lihat Gambar 9. 

 

Gambar 9. 

 
 

6. Setelah melengkapi data usulan, kembali ke menu utama. Pilih menu “P2M Non PNBP” dan pilih 

sub menu “Daftar P2M Non PNBP” 

7. Pilih judul yang akan diajukan dan lengkapi detail usulan. Terdapat 4 komponen yang harus 

dilengkapi antara lain : 

a. Detail Usulan 

b. Anggota Proposal 

c. Keterlibatan Mahasiswa 

d. Proposal 

8. Pada komponen proposal, dokumen yang diunggah adalah dokumen substansi usulan P2M 

dengan template yang telah ditetapkan oleh DRPM Kemenristek/BRIN. Perlu diperhatikan format 

proposal yang tidak sesuai dengan template akan GUGUR pada saat seleksi administrasi. 

 

Pada menu utama pilih Menu “ P2M Non 
PNBP” dan Sub Menu “ Tambah Non PNBP” 

Lengkapi data mulai dari STEP 1 
sampai dengan STEP 4 

Pilih Skema yang 
AKTIF 

 



Gambar 10. 

 

9. Setelah dokumen diunggah, dokumen akan direview substansi oleh reviewer bersertifikat. Review 

ini berupa masukan terhadap isi dokumen usulan sehingga ketika usulan diajukan ke DRPM 

Kemenristek/BRIN dapat memenuhi kriteria penilaian seleksi substansi oleh reviewer nasional 

DRPM Kemenristek/BRIN. 

10. Dokumen yang tidak diunggah melalui iris1103 dan tidak melalui tahap review internal maka usulan 

yang di submit melalui SIMLITABMAS NG 2.0 tidak akan dilakukan approval oleh Ketua LPPM. 

11. Dosen pengusul dapat memperbaiki usulan P2M sesuai dengan masukan reviewer. Setelah 

substansi usulan diperbaiki. Kemudian dapat dilanjutkan dengan diunggah melalui SIMLITABMAS 

NG 2.0. Lihat Gambar 7. 

 

5. Melengkapi Substansi Usulan di SIMLITABMAS NG 2.0 

Setelah mengunggah dokumen substansi, maka berikutnya adalah mengisi luaran wajib dan tambahan 

yang akan ditargetkan dalam usulan penelitian atau pengabdian. Luaran wajib dan tambahan diisikan 

dengan mengikuti ketentuan yang tertulis di setiap skema usulan. Jenis luaran wajib dipilih dan diisikan 

pertahun dengan mengikuti lama tahun usulan. Sedang luaran tambahan tidak wajib diiisi dan 

diperbolehkan lebih dari satu target luaran di setiap tahunnya. Lihat Gambar 11. 

 

Gambar 11. 

 
 

 

Pilih dokumen melalui “Choose 
File” kemudian klik “Submit 

Button” (Dokumen dalam bentuk 
PDF) 



6. Mengunggah RAB di SIMLITABMAS NG 2.0 

Tahapan pengisian substansi penelitian selanjutnya adalah mengisi Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

Pengisian RAB dilakukan secara online langsung melalui Simlitabmas dengan mengikuti komponen 

pengeluaran: a) Bahan, b) Pengumpulan Data, c) Sewa Peralatan, d) Analisis Data, e) Pelaporan Luaran 

Wajib, dan Luaran Tambahan. RAB dan komponen pengeluaran maksi mum wajib mengikuti ketentuan 

STANDAR BIAYA MASUKAN (SBK) yang berlaku yang dikeluarkan melalui PERATURAN MENTERI 

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.   

Proses pengisian RAB online dilakukan dengan memilih terlebih dahulu per komponen dan sub 

komponen RAB yang kemudian diikuti dengan pengisian:  1) item (keterangan kegiatan/barang atau 

material yang akan beli /dll.) ; 2) Volume; dan 3) Harga Satuan. Sistem akan mengalikan dan 

menjumlahkan RAB yang telah disusun.  Uraian, Satuan dan Besaran Sub komponen RAB dapat 

mengacu pada STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) pada Tahun Anggaran yang berlaku yang dikeluarkan 

melalui PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Dalam proses penyusuan RAB, 

pengusul diberi kesempatan untuk dapat memperbaiki sebelum proses KIRIM USULAN. Pengisian RAB 

dapat mengikuti tahapan pada Gambar 12 sampai dengan Gambar 13.   

 

Gambar 12. 

Tampilan Isian Rencana Anggaran Belanja 

 

 
 

  



Gambar 13. 

Tampilan Komponen dan Sub Komponen RAB 

 

 
 

 

7. Melengkapi Dokumen Pendukung 

Proses selanjutnya dari tahap pengisian substansi usulan adalah dengan mengisi data dan unggah 

dokumen pendukung mitra penelitian. Mitra penelitian dapat dipilah menjadi tiga kategori, yaitu mitra 

pelaksana penelitian, mitra calon pengguna hasil penelitian dan mitra investor. Dokumen pendukung mitra 

penelitian dapat dibuat dengan format bebas yaitu berupa dokumen pernyataan dukungan dari mitra 

sesuai dengan tujuan dan syarat di skema penelitian yang dimaksud. Keberadaan dokumen pendukung 

mitra bisa bersifat wajib, tidak wajib, dan tidak ada yang dituliskan pada ringkasan Table 2 berikut. 

 

Tabel 2. 

Keberadaan Dokumen Pendukung Mitra Penelitian 

 

 
 

 

 



Tampilan menu unggah dokumen isian identitas mitra dan dokumen pendukung diperlihatkan pada 

Gambar 14. 

Gambar 14 

Dokumen isian identitas mitra yang telah diunggah 

 

 
 

8. Submit Usulan 

Tahapan akhir dalam proses pengajuan adalah melakukan kirim proposal. Pada  proses kirim proposal, 

pengusul disarankan untuk mencermati semua isian yang telah dilakukan secara lengkap termasuk 

mengecek status persetujuan semua anggota apakah sudah atau belum dilakukan.  Proposal tidak bisa 

dikirim jika masih ada kelengkapan isian yang tidak sesuai dengan ketentuan pada skema yang diusulkan 

serta belum dilakukannya proses persetujuan anggota peneliti dosen yang ber NIDN/NIDK. Untuk 

mempermudah pengecekan, pengusul dapat melihat langsung atau mengunduh file pdf yang berisi 

dokumen utuh proposal . Setelah klik tombol  “kirim proposal” maka status isian ditunjukkan seperti 

Gambar 15 berikut. 

  



Gambar 15. 

Contoh isian pengusulan yang belum lengkap 

 

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 15 memperlihatkan sebagian besar isian telah dipenuhi dan 

hanya satu isian wajib yang belum di unggah yaitu “Mitra Calon Pengguna” . Oleh karena itu status kirim 

usulan akan berwarna putih ( ) yang berarti tombol “kirim usulan” tidak aktif  sehingga proses kirim usulan 

tidak akan dapat dilakukan. Untuk dapat melengkapi atau memperbaiki usulan, maka pengusul dapat 

melakukan dengan cara menuju tahapan yang belum dipenuhi sebagaiman ditunjukkan pada Gambar 16 

sampai dengan Gambar 17 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 



a. Memilih tahapan yang dimaksud 

Gambar 16. 

 
 

b. Apabila pengusul telah LOGOUT, pengusul dapat LOGIN kembali dan langsung memilih menu 

“PENELITIAN ATAU PENGABDIAN” submenu “USULAN BARU” kemudian klik ikon edit untuk 

menuju setiap tahapan yang perlu diperbaiki.  

 

Gambar 17. 

Menuju tahapan pengusulan yang akan diperbaiki apabila pengusul  

telah LOGOUT 

 
Apabila seluruh data usulan telah dilengkapi, maka tombol “kirim usulan” yang sebelumnya berwarna 

putih (tidak aktif) akan berubah menjadi hijau (aktif),  sehingga proses pengiriman proposal langsung  

dapat  dilakukan dengan menekan tombol “KIRIM USULAN ”. Apabila berhasil, akan terlihat konfirmasi 

pengiriman usulan seperti Gambar 18 berikut.   

 

  



Gambar 18. 

Konfirmasi Kirim Usulan 

 

 

 
Pada tahapan ini proses kirim usulan telah berhasil yang berarti semua tahapan usulan telah dilakukan 

oleh pengusul. Selanjutnya dari daftar usulan baru yang ditunjukkan pada Gambar 19 terlihat bertatus 

“Proposal belum ditinjau” yang berarti Pengusul tinggal menunggu untuk proses peninjauan dan 

persetujuan yang dilakukan oleh LP/LPPM. Perlu diketahui bahwa pengusul dapat mengunduh dan 

melihat proposal lengkap yang sudah diunggah.  Selanjutnya, pengusul juga dapat membatalkan proposal 

tersebut apabila belum ada persetujuan dari LP/LPPM. Apabila dilakukan proses pembatalan oleh 

pengusul maka usulan tersebut masih dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan. 

 

Gambar 19. 

Status Proposal 

 

 


