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Lampiran 4.
Mekanisme pengajuan Proposal P2M dana Kemeristek/BRIN (Dana APBN) TA. 2022
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Klinik Proposal

Review proposal akan
dilaksanakan pada 2 Tahap
yaitu Administratif dan
Substantif

Pengajuan proposal P2M
melalui iris1103 untuk review
akhir oleh Reviewer Internal
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Seleksi Proposal P2M melalui
SIMLITABMAS NG

Approval oleh Ketua LPPM
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Pengajuan proposal P2M
melalui SIMLITABMAS NG

Keterangan :
1.

Proposal P2M Dana Kemenristek/BRIN TA.2022 diajukan melalui Klinik Proposal. Tawaran klinik proposal
dilaksanakan mulai 8 April sd 23 April 2021. File diunggah bersamaan saat melakukan pendaftaraan dengan link
sebagai berikut http://bit.ly/klinik-proposal

2.

Proposal yang telah diajukan akan di plotting sesuai dengan bidang ilmu. Informasi jadwal klinik dan pembagian
kelompok akan diinformasikan email atau nomor WA yang telah dicantumkan pada saat pendaftaran. Setiap
proposal akan dilakukan review sebanyak 2 (dua) kali oleh Reviewer Internal. Tahap pertama akan dilakukan
review secara administrasi dan tahap kedua akan dilakukan review secara subtansi.

3.

Proposal yang telah direview melalui Klinik Proposal kemudian diajukan melalui iris1103. Pada tahap ini akan
dilakukan review final oleh Reviewer Internal. Proposal yang diajukan pada tahap ini adalah proposal yang telah
diperbaiki pada saat Klinik Proposal. Jika masih ada masukan dari reviewer pada tahap ini, maka saran perbaikan
dapat diakses melalui akun iris1103 masing-masing pengusul.

4.

Jika tawaran proposal dari Kemenristek/BRIN telah dibuka maka proposal yang telah diajukan melalui iris1103
dapat input ke SIMLITABMAS NG. Pada tahap ini, jadwal pengusulan menyesuaikan dengan agenda yang telah
ditetapkan oleh Kemeristek/BRIN

5.

Setelah proposal diajukan melalui SIMLITABMAS NG, maka tahap selanjutnya akan dilakukan approval oleh Ketua
LPPM. Perlu disampaikan bahwa usulan yang di approval oleh Ketua LPPM adalah proposal yang telah diajukan
melalui Klinik Proposal dan IRIS1103.

6.

Setelah approval dilakukan maka akan dilaksanakan seleksi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan
oleh Kemeristek/BRIN

