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1. TUJUAN
Pedoman ini dimaksudkan untuk mengetahui alur/proses penetapan pemenang tentang pengusulan
proposal penelitian DRPM Kemenristekdikti.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini diharapkan memberikan pedoman bagi dosen/pengusul yang mengajukan proposal
penelitian DRPM Kemenristekdikti.
3. DEFINISI
Penetapan Pemenang adalah proposal penelitian yang disetujui untuk didanai oleh DRPM
Kemenristekdikti setelah melalui pentahapan seleksi dan diseminarkan.
4. PIHAK YANG TERLIBAT
Pihak yang terlibat adalah : DRPM Kemenristekdikti, LPPM, dosen/peneliti.
5. KELEMBAGAAN
Penanggungjawab dalam kegiatan pelatihan adalah Ketua LPPM Universitas Brawijaya.
6. PROSEDUR
1. LPPM menerima pengumuman dari DRPM Kemenristekdikti tentang penetapan pemenang bagi
usulan penelitian untuk mendapat pendanaan.
2. LPPM memberitahukan kepada dosen/pengusul tentang penetapan pemenang melalui surat dan
diunggah di web LPPM untuk segera merevisi proposal sesuai dengan dana yang disetujui.
3. Peneliti diwajibkan mengunggah revisi proposal dan menyerahkan hasil revisi proposal berupa
hardcopy ke LPPM UB sebanyak 1 (satu) eksemplar sesuai batas waktu yang ditetapkan.
4. LPPM melakukan pengecekan pengunggahan di SIMLITABMAS dan menerima 1 (satu) eksemplar
hardcopy revisi proposal dan membuatkan Tanda Terima penyerahan revisi proposal.
7. REFERENSI
Buku Panduan SIMLITABMAS, DRPM KEMENRISTEKDIKTI.
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