Lem
Pen baga
g
Mas abdian
yara
kat

PROSES

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Terjadwal Dana Perguruan Tinggi
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Mulai

Nama pengguna (Username) dan password
dosen untuk dapat mengakses SIDIMAS
dapat diperoleh dosen melalui operator LPM
yang telah ditunjuk atau dengan meminta
melalui link google form di
http://bit.ly/requestakunSIDIMAS
Selanjutnya dosen dapat memulai proses
pengusulan dengan mengakses SIDIMAS di
https://lpm.amikom.ac.id/auth

Pengajuan Melalui
Aplikasi
SIDIMAS

Pengumuman
Pembukaan
PKM Terjadwal
Dana PT

Seleksi Administrasi
Melalui Aplikasi
SIDIMAS

Penilaian Oleh
Reviewer

Pendatangan
Perjanjian

Pengumuman
Penerimaan PKM
TDPT Melalui SIDIMAS

SK PKM
Terjadwal

Pencairan Dana
100%

Saat dosen sudah berhasil login maka akan
langsung berada pada halaman beranda
profil dosen sebagai pengusul dan menu
utama pengusulan. Dosen sebagai pengusul
dapat setiap saat memperbaharui profilnya
dengan menu edit yang tersedia, namun ada
bagian yang tidak dapat langsung diedit dan
untuk memperbaharuinya diperlukan
prosedur tertentu

Pelaksanaan PKM
TDPT

Pengumuman
Pembuatan Paper
Seminar Hasil
dan Laporan Akhir
PKM TDPT

Tahapan yang harus dilakukan oleh dosen
dalam mengusulkan pengabdian baru dapat
dilakukan dengan cara menuju ke menu
“Pengabdian” – “Usulan Baru” untuk
pengajuan sesuai skema yang ada di Buku
Panduan Pelaksanaan Pengabdian
Masyarakat Tahun 2020

Upload Laporan Akhir
Ke SIDIMAS

Menyerahkan Paper
Seminar Hasil

Evaluasi Laporan
Akhir

Evaluasi Paper
Seminar Hasil

Seminar Hasil

Selesai
Reviewer

LPM

Dosen
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PROSES

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Insidental Dana Perguruan Tinggi

Mulai
Pengajuan Melalui
Aplikasi
SIDIMAS

Tidak

Nama pengguna (Username) dan password dosen
untuk dapat mengakses SIDIMAS dapat diperoleh
dosen melalui operator LPM yang telah ditunjuk atau
dengan meminta melalui link google form di
http://bit.ly/requestakunSIDIMAS
Selanjutnya dosen dapat memulai proses
pengusulan dengan mengakses SIDIMAS di
https://lpm.amikom.ac.id/auth

Seleksi Kelayakan

Ya

Saat dosen sudah berhasil login maka akan langsung
berada pada halaman beranda profil dosen sebagai
pengusul dan menu utama pengusulan. Dosen
sebagai pengusul dapat setiap saat memperbaharui
profilnya dengan menu edit yang tersedia, namun ada
bagian yang tidak dapat langsung diedit dan untuk
memperbaharuinya diperlukan prosedur tertentu

Penerbitan
Surat Tugas

Pencairan Dana
100%

Tahapan yang harus dilakukan oleh dosen dalam
mengusulkan pengabdian baru dapat dilakukan
dengan cara menuju ke menu “Pengabdian” –
“Usulan Baru” untuk pengajuan sesuai skema yang
ada di Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian
Masyarakat Tahun 2020

Pelaksanaan PKM
Insidental Dana PT

Upload Laporan Akhir
Melalui Aplikasi
SIDIMAS

Evaluasi
Laporan Akhir

Selesai
LPM

Dosen
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PROSES

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Insidental Dana Dosen

Mulai
Pengajuan Melalui
Aplikasi
SIDIMAS

Nama pengguna (Username) dan password dosen untuk
dapat mengakses SIDIMAS dapat diperoleh dosen melalui
operator LPM yang telah ditunjuk atau dengan meminta
melalui link google form di
http://bit.ly/requestakunSIDIMAS
Selanjutnya dosen dapat memulai proses pengusulan dengan
mengakses SIDIMAS di https://lpm.amikom.ac.id/auth

Penerbitan
Surat Tugas

Pencairan Dana
100%
Saat dosen sudah berhasil login maka akan langsung berada
pada halaman beranda profil dosen sebagai pengusul dan
menu utama pengusulan. Dosen sebagai pengusul dapat
setiap saat memperbaharui profilnya dengan menu edit yang
tersedia, namun ada bagian yang tidak dapat langsung diedit
dan untuk memperbaharuinya diperlukan prosedur tertentu

Pelaksanaan PKM
Insidental Dana PT

Tahapan yang harus dilakukan oleh dosen dalam
mengusulkan pengabdian baru dapat dilakukan dengan cara
menuju ke menu “Pengabdian” – “Usulan Baru” untuk
pengajuan sesuai skema yang ada di Buku Panduan
Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Tahun 2020

Upload Laporan Akhir
Melalui Aplikasi
SIDIMAS

Evaluasi
Laporan Akhir

Selesai

LPM

Dosen
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