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Panduan Pengusulan Proposal SIMPPM 

 

A. Pengajuan Proposal (Ketua Peneliti) 

1. Akses halaman SIMPPM melalui tautan https://simppm.unsyiah.ac.id/. Kemudian 

login menggunakan NIP dan password SIMPEG. 

 

 
 

 

2. Setelah login, pengguna akan di arahkan kehalaman berikut. Pilih jenis sistem sesuai 

jenis proposal yang ingin di usulkan.  

 

 

 
 

https://simppm.unsyiah.ac.id/
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3. Selanjutnya pengguna akan di arahkan kehalaman profil pengguna. Untuk 

mengusulkan proposal, pada bagian sidebar sebelah kiri pilih “Usulan” kemudian 

pilih “Usulan Baru”. 

 

 
 

4. Pilih SKIM yang ingin di ajukan untuk usulan proposal pada “Kode SKIM”. Untuk 

ketentuan dan syarat pengajuan SKIM disesuaikan dengan panduan pengusulan 

berdasarkan SKIM yang dipilih. 

 

 
 

  



`  
3 PANDUAN PENGUSULAN PROPOSAL ONLINE 

PADA SIMPPM UNIVERSITAS SYIAH KUALA 

    

5. Setelah mengusulkan SKIM, pengusul akan diminta untuk melengkapi data usulan 

proposal. Terdapat 5 bagian yang harus di lengkapi agar dapat mengusulkan 

proposal secara final. Bagian tersebut antara lain adalah profil pengusul, data 

usulan, keanggotaan, dana dan mitra, dan upload proposal.  

 

 

Bagian yang sudah lengkap akan ditandai dengan status “Lengkap” dibawah judul 

bagian. Untuk mengisi data usulan proposal dapat dilakukan secara bertahap 

(dicicil) dengan klik tombol “Simpan Data” untuk menyimpan data yang telah di 

isi terlebih dahulu pada setiap bagian. Kemudian dapat di lanjutkan pengisian atau 

di edit dari halaman “Rekap Pengusulan” (lihat panduan “Edit Usulan Proposal” 

pada panduan ini). Berikut panduan pengisian setiap bagian. 

• Bagian Profil Pengusul: pada bagian ini pengusul tidak mengisi atau mengubah 

data, karena data ini terintegrasi dengan data yang ada pada SIMPEG. Namun 

pengusul dapat mengecek data tersebut sudah benar atau tidak. Jika terdapat 

data yang keliru maka dapat diubah melalui sistem SIMPEG dan jika sudah 

benar dapat langsung menyimpan data tersebut dengan klik tombol “Simpan 

Data Profil Pengusul” 
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• Bagian Data Usulan: pada bagian ini pengusul mengisi data tentang deskripsi 

usulannya seperti judul, abstrak, SDGs, target luaran, anggaran dan lain-lain. 

Pada bagian anggaran, pengusul harus mengisi anggaran pada setiap bagian 

sesuai panduan pengusulan untuk mendapatkan total biaya yang di usulkan 

dalam 1 tahun. Anggaran di isi dalam satuan rupiah. Jika tidak ada biaya pada 

salah satu bagian harap diisi dengan nominal 0. 

 

 
 

 
 

Setelah diisi data usulan tersebut mohon di simpan data tersebut dengan klik 

tombol “Simpan Data Deskripsi Penelitian” 
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• Bagian Keanggotaan: pada bagian ini pengusul dapat mengajukan anggota 

dosen dan mengisi anggota mahasiswa (tidak perlu di konfirmasi oleh 

mahasiswanya). Untuk mengajukan anggota dosen, dapat mengklik tombol 

“Tambah Anggota Dosen” 

 

 

 
 

Kemudian isi NIP anggota yang ingin di ajukan, tunggu hingga nama anggota 

tersebut muncul, dan kemudian klik “Ajukan Anggota Dosen”  
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Setelah ajuan di tambahkan, mohon menunggu anggota tersebut 

mengkonfirmasi atau menerima ajuan sebagai anggota pada usulan tersebut. 

Jika masih ada ajuan anggota yang berstatus “Menunggu Konfirmasi”, data 

pada bagian keanggotaan tidak dapat disimpan (Panduan konfirmasi atau 

terima ajuan anggota dapat dilihat pada panduan ini pada bagian “Konfirmasi 

Ajuan Anggota”). Untuk menambahkan anggota mahasiswa, dapat mengklik 

tombol “Tambah Anggota Mahasiswa”. Kemudian isi NIM anggota yang ingin 

di tambahkan, tunggu hingga nama anggota tersebut muncul, dan kemudian 

klik “Tambah Anggota Mahasiswa”  
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Setelah anggota dosen konfirmasi ajuan dan sudah menambahkan anggota 

mahasiswa, simpan data tersebut dengan klik tombol “Simpan Data 

Keanggotaan” agar jumlah anggota dan usulan anggota tersimpan dengan 

benar. Setelah menyimpan data keanggotaan, pastikan kembali jumlah anggota 

dosen dan anggota mahasiswa sudah sesuai atau belum. 

 

 
 

• Bagian Dana dan Mitra: pada bagian ini pengusul mengisi bagian sumber dana 

dan mitra kerja sama. Untuk sumber dana mohon di isi dalam satuan rupiah 

dan jika ada sumber dana yang kosong mohon diisi dengan nominal 0 rupiah. 

Untuk menambah mitra, klik tombol “Tambah Mitra Kerjasama” kemudian isi 

deskripsi mitra tersebut. Kriteria atau ketentuan mitra dapat menyesuaikan 

sesuai SKIM yang ada pada panduan usulan 
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Kemudian klik tombol “Simpan Data Dana dan Mitra Kerjasama” untuk 

menyimpan data pada bagian ini. 

 

• Bagian Upload Proposal: pada bagian pengusul diharuskan mengunggah soft 

proposal. Format soft proposal dalam bentuk PDF dengan maksimal file 5MB. 

 

 
 

Pastikan kembali soft proposal yang telah di unggah adalah benar dengan 

mengunduh kembali soft proposal tersebut dan di cek kembali. 
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• Bagian Riwayat Luaran: pada bagian ini pengusul diberikan informasi 

mengenai Riwayat luaran yang dijanjikan dan Riwayat luaran yang telah 

diunggah. Jika belum ada yang di update dapat di update dengan klik tombol 

“Update Luaran”. Untuk update luaran ini tidak diwajibkan dalam usulan 

proposal ini namun akan menjadi indicator penting untuk reviewer dalam 

menilai usulan proposal yang diajukan oleh pengusul. 

 

  
 

6. Setelah setiap bagian lengkap, maka usulan proposal tersebut dapat di finalisasi. 

Catatan penting bahwa setelah usulan proposal di finalisasi maka data usulan 

tersebut tidak dapat diubah kembali. Maka dari itu mohon di cek kembali data yang 

usulkan sudah benar 
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B. Edit Pengajuan Usulan Proposal (Usulan Belum di Finalisasi) 

1. Akses halaman SIMPPM melalui tautan https://simppm.unsyiah.ac.id/. Kemudian 

login menggunakan NIP dan password SIMPEG. 

 

 
 

 

2. Setelah login, pengguna akan di arahkan kehalaman berikut. Pilih jenis sistem 

sesuai jenis proposal yang ingin di edit.  

 

 

  

https://simppm.unsyiah.ac.id/
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3. Selanjutnya pengguna akan di arahkan kehalaman profil pengguna. Untuk 

mengedit usulan proposal, pada bagian sidebar sebelah kiri pilih “Rekap 

Pengusulan” 

 

 
 

 

 

4. Kemudian klik tombol “Edit Usulan” pada usulan proposal yang ingin diubah. 

Usulan yang dapat di edit adalah usulan yang belum di finalisasi 

 

 
 

 

5. Kemudian pengguna akan diarahkan ke halaman untuk mengisi data usulan 

proposal.  
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C. Cetak Bukti Upload / Tanda Terima (Usulan Sudah di Finalisasi) 

1. Akses halaman SIMPPM melalui tautan https://simppm.unsyiah.ac.id/. Kemudian 

login menggunakan NIP dan password SIMPEG. 

 

 
 

2. Setelah login, pengguna akan di arahkan kehalaman berikut. Pilih jenis sistem 

sesuai jenis proposal 

 

 

  

https://simppm.unsyiah.ac.id/
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3. Selanjutnya pengguna akan di arahkan kehalaman profil pengguna. Untuk 

mencetak bukti unggah usulan proposal, pada bagian sidebar sebelah kiri pilih 

“Rekap Pengusulan” 

 

 
 

4. Kemudian klik tombol “Deskripsi” pada usulan proposal yang ingin dicetak bukti 

unggah proposalnya. 
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5. Pilih bagian unduh / cetak berkas, kemudian klik tombol “Cetak Bukti Upload / 

Tanda Terima” 
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D. Konfirmasi Ajuan Anggota Usulan Proposal (Anggota Peneliti) 

1. Akses halaman SIMPPM melalui tautan https://simppm.unsyiah.ac.id/. Kemudian 

login menggunakan NIP dan password SIMPEG. 

 

 
 

 

2. Setelah login, pengguna akan di arahkan kehalaman berikut. Pilih jenis sistem 

sesuai jenis proposal 

 

 

  

https://simppm.unsyiah.ac.id/
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3. Selanjutnya pengguna akan di arahkan kehalaman profil pengguna. Jika ada ajuan 

yang tujukan ke pengguna, maka pada halaman profil pengguna aka nada notif 

“Ajuan Keanggotaan”. Klik tombol “Lihat Daftar Ajuan” pada notif atau klik 

tombol “Ajuan Anggota” pada sidebar 

 

 
 

4. Pengguna akan diarahkan ke halaman daftar ajuan anggota. Untuk konfirmasi 

ajuan anggota, pengguna dapat menerima ajuan tersebut dengan klik tombol 

“Terima” dan pengguna dapat menolak ajuan tersebut dengan klik tombol “Tolak”. 

Pengguna juga dapat melihat terlebih dahulu deskripsi usulan dengan klik tombol 

“Detail”. Ajuan yang telah di konfirmasi tidak dapat dirubah kembali 

 

 
 

 


