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Evaluasi Daring Tahap 1
Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan evaluasi proposal oleh Reviewer. Langkah
awal yaitu login ke simbelmawa (simbelmawa.ristekdikti.go.id) dengan menggunakan login
yang sudah diberikan oleh tim pengelola sistem.
1. Pada browser buka halaman simbelmawa.ristekdikti.go.id.
2. Kemudian masukan login reviewer anda di kotak input Login:
o Isikan Username, Password, dan nomer Pengaman.

3. Setelah masuk ke sistem, Pada menu sebelah kiri klik Tahap Seleksi > Evaluasi
Tahap I.
4. Setelah itu pilih Tahun Pelaksanaan dan Skema proposal yang akan dievaluasi.
Setelah skema dipilih, daftar proposal yang perlu di evaluasi akan muncul. Untuk
melihat / mengunduh proposalnya, klik tombol
.
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5. Klik link di kolom Status untuk memulai evaluasi proposal. Terdapat tiga keterangan
berbeda :
o Belum Direview: Proposal belum di review.
o Lolos: Berarti proposal dinyatakan lolos seleksi tahap 1
o Tidak Lolos: Berarti proposal dinyatakan tidak lolos seleksi tahap 2
6. Setelah di klik, akan muncul tampilan seperti berikut ini :

7. Pada halaman evaluasi ini terdapat 3 input yang harus di isi oleh Reviewer:
o Rekomendasi Lolos / Tidak Lolos. Untuk menentukan apakah proposal di
loloskan atau tidak.
o Komentar Terbuka. Untuk memberikan informasi tentang permasalahan
dalam proposal yang menyebabkan tidak lolos. Sangat disarankan untuk
memberikan informasi yang objektif sehingga bagi pengusul akan menjadi
perbaikan kedepan apabila akan mengusulkan proposal kembali.
o Kota Mereview. Untuk memberikan informasi saat pelaksanaan review,
(sebaiknya di isi kota asal perguruan tinggi).
8. Setelah selesai di isi semua. Klik Simpan.
Catatan: Apabila ingin mengulang evaluasi (mungkin terjadi kesalahan baca / hal
lain), proposal masih bisa dievaluasi kembali sebelum tanggal tutup evaluasi
proposal atau belum di Simpan Permanen.
9. Klik Kembali jika ingin kembali ke daftar proposal. Atau bisa klik tombol navigasi (
) tanpa harus kembali ke daftar proposal.
10. Kemudian yang terakhir apabila sudah menyelesaikan evaluasi semua proposal maka
hasil evaluasi bisa di simpan secara permanen melalui tombol Simpan Permanen di
halaman daftar usulan.
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Evaluasi Daring Tahap 2
Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan evaluasi proposal oleh Reviewer. Langkah
awal yaitu login ke simbelmawa (simbelmawa.ristekdikti.go.id) dengan menggunakan login
yang sudah diberikan oleh tim pengelola sistem.
1. Pada browser buka halaman simbelmawa.ristekdikti.go.id.
2. Kemudian masukan login reviewer anda di kotak input Login:
o Isikan Username, Password, dan nomer Pengaman.

3. Setelah masuk ke sistem, Pada menu sebelah kiri klik Tahap Seleksi > Evaluasi
Tahap II.
4. Setelah itu Pilih Tahun Pelaksanaan. Akan muncul tampilan seperti berikut ini:

Jumlah Usulan: adalah jumlah proposal yang perlu di evaluasi.
Jumlah Evaluasi: adalah jumlah proposal yang telah di evaluasi.

5

Pedoman Evaluasi Daring PKM Tahun 2018

5. Klik tombol Daftar Usulan. Maka akan muncul daftar proposal sesuai skema yang
telah di pilih.

6. Klik tombol Evaluasi.
7. Maka akan muncul halaman penilaian evaluasi proposal.

Bagian atas menunjukkan informasi ajuan proposal dan ketua.

Bagian bawah merupakan lembar penilaian yang berisi inputan penilaian berdasarkan
kriteria sesuai pedoman, rekomendasi dana, komentar, dan kota penilaian.
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8. Untuk melakukan penilaian proposal:
o Pilih nilai (rentang 1,2,3,5,6,7) pada kolom Skor. Pastikan menilai secara
objektif sesuai kondisi proposal.
o Kemudian isi Rekomendasi Dana sesuai rentang yang diijinkan (berbedabeda tiap skema).
o Komentar di isi dengan komentar terhadap proposal untuk menjadi masukan
kepada pengusul.
o Kota Penilaian di isi dengan kota tempat perguruan tinggi asal.
9. Setelah selesai klik tombol Simpan di pojok kanan bawah.
10. Untuk melanjutkan penilaian judul berikutnya, bisa menggunakan tombol navigasi (
) atau klik tombol Kembali untuk kembali ke daftar proposal.
11. Kemudian yang terakhir apabila sudah menyelesaikan evaluasi semua proposal maka
hasil evaluasi bisa di simpan secara permanen melalui tombol Simpan Permanen di
halaman daftar usulan.
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