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Yth. Seluruh I)osen Pendamping dan Mahasiswa
Pengusul PKM 2021
Di tempat

usl$te;5J;*rffii
Menindaklanjuti surat edaran dari Wakil Reklor IiI Bidang Kemahasisr,raan No.
114iII3 AUlFlZA2l tentang lolos seleksi internal program kreativitas mahasiswa (PKM
2021) dan surat perpanjangan waktu upload dari Belmarva maka ada beberapa penyesuaian
yang harus diperhatikan, sesuai yang tercantum dalam lampiran.

Demikian pemberitahuan
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perhatian
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Lampiran

1.

Proposal PKM harus dipastikan sesuai dengan panduan
diunduh di bit.ly/PAND UAN -PILryI-z

2.

02

PKM 2021. Adapun panduan PKM

I

Mahasiswa mengunggah isi utama proposal (daftar isi, halaman inti, lampiran) dalam format
gf. Halaman inti terdiri dari : pendahuluan sampai dengan daftar Pustaka maksimal 10
halaman.

a

Bagian proposal yang harus ditandatangani adalah biodata ketua, anggota tim pengusul, dan
biodata dosen pendamping. (Surat pernyataan ketua pengusul wajib bermaterai)

4.

Ketentuan scanbiadatatersebut sesuai panduan PKM 2021.

5.

Berkas diunggah ke Gdrive yang sudahdisiapkan Bimawa UMPurworqo dengan penamaan file
NamaKetua_namaPerguruauTinggi_PKM-Bidang.pdf maksimal 5 MB

6.

Permohonan pembuatan Akun PKM paling lambat tanggal 15 Maret 2021 nukul 23.55 wib
dengan mengisi link bil. lvfPernrsksnanAka*P f{*{2 0 2 I

7.

Username dan pasword akun PKM akan dikirim BIMAWA via WhatsApp ke masing masing

8.

Jika Proposal PKM tidak rnernenuhi ketentuan yang berlaku (Sesuai Panduan PKM 2021),
maka akun yang bersangkutan akan digunakan untuk tirn pengusul lain.

9.

Ketua pengusul rvajib melampirkan surat pernyataan unggah proposal (tanpa rnaterai), format
surat tersebut sudah disediakan Bimalva.

ketua pengusul PKM. Oleh karena itu dipastikan nomor WA yang diinput di
billu/PermohonanAkunPKM202 1 dalam keadaan aktif.

