PEDOMAN UNGGAH DOKUMEN PROPOSAL
DANA KEMENRISTEK/BRIN MELALUI IRIS1103

TAHAP – TAHAP UNGGAH DOKUMEN PROPOSAL
DANA KEMERISTEK/BRIN MELALUI IRIS1103
1. MENGUNDUH DOKUMEN PROPOSAL LENGKAP MELALUI SIMLITABMAS N.G 2.0
Silahkan login melalui akun SIMLITABMAS NG dengan website https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/
menggunakan username dan password yang valid. Pada halaman utama, silahkan pilih menu Usulan Baru.
Gambar 1.
Gambar 1.

Klik Usulan Baru
untuk
mengunduh
proposal
lengkap

Gambar. 2
(Menu Usulan Baru)

Pilih tahun pertama
proposal di usulkan
dan tahun pertama
pelaksanaan P2M

Klik icon PDF
untuk unduh
usulan lengkap

Pada Gambar 2, setelah memilih tahun usulan pertama kali proposal diajukan dan tahun pertama
perlaksanaan. Jika saat ini pada tahun 2021, merupakan pelaksanaan tahun ke 2 dari 3 tahun maka, tahun
usulan yang dipilih adalah 2019. Setelah judul usulan muncul pada menu usulan silahkan download usulan
lengkap.
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2. MENGUNGGAH DOKUMEN PROPOSAL LENGKAP MELALUI IRIS1103
Setelah mengunduh proposal melalui simlitabmas silahkan mendaftarkan judul proposal yang telah didanai
melalui Koordinator Research Group (RG) untuk dimasukkan ke unggah dokumen proposal tersebut melalui
IRIS1103. 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
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.
Setelah judul telah diinput oleh Ketua RG, langkah selanjutnya adalah dokumen proposal lengkap ke
iris1103 melalui langkah sebagai berikut :
1. Login melalui akun iris1103 Ketua Pengusul melalui SSO
2. Pada menu utama klik sub menu “P2M APBN” dan pilih “ Tambah P2M APBN”.
3. Kemudian akan muncul beberapa skema yang ditawarkan (Gambar 3)
Gambar 3.

Pada menu utama pilih Menu “P2M
APBN”
dan Sub Menu “ Tambah P2M APBN”

Pilih Skema
yang AKTIF

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 4.
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Gambar 4.

Lengkapi data mulai dari STEP 1
sampai dengan STEP 4

6. Setelah melengkapi data usulan, kembali ke menu utama. Pilih menu “P2M APBN” dan pilih sub
menu “Daftar P2M APBN”
7. Pilih judul yang akan diajukan dan lengkapi detail usulan dengan cara memilih menu “Edit/Tambah
Anggota”. Terdapat 4 komponen yang harus dilengkapi antara lain :
a. Detail Usulan
b. Anggota Proposal
c. Keterlibatan Mahasiswa
d. Proposal
Gambar 5.

Pilih Judul kemudian
pilih Edit/Tambah Anggota

Pilih DAFTAR P2M APBN

03

8. Unggah Proposal Pada menu “Upload Proposal” (gambar 6). 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.
Gambar 6.

Pilih dokumen melalui “Choose File”
kemudian klik “Submit Button”
(Dokumen dalam bentuk PDF)

9. Setelah dokumen diunggah, dokumen akan ditetapkan oleh LPPM beserta anggaran yang disetujui
kemudian Dosen dapat melanjutkan proses kontrak.
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