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Gambar 1. Alamat URL SIPKM Polinema 

 

 

Gambar 2. Form Login SIPKM Polinema 

Masuk ke alamat https://sipkm.polinema.net. Kemudian login menggunakan username dan 

password yang sudah ditentukan.  
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Gambar 3. Halaman home setelah login level Reviewer 

Setelah login berhasil Reviewer akan mendapatkan page seperti gambar 3 diatas. Page pada 

gambar 3 diatas merupakan page home dari Reviewer. Page tersebut berisi list dari semua 

jenis skema/kluster dari PKM 2021. Disebelah kanan pada gambar 3 diatas terdapat link 

‘Penilaian’ artinya bahwa anda di plot mereview proposal PKM pada skema/kluster PKM-GT.  

Untuk skema/kluster lainnya masih tanda ‘-‘ artinya adalah tidak ada plot proposal untuk 

direview pada skema/kluster tersebut. Jika link ‘Penilaian’ itu di klik maka akan masuk ke 

dalam list proposal PKM yang akan direview  seperti pada gambar 4 dibawah ini. 

 

Gambar 4. List Proposal yang akan di Review oleh Reviewer 

Pada gambar 4 terdapat angka 1 dan angka 2. Angka 1 artinya adalah icon tersebut untuk 

menandakan bahwa itu adalah file proposal PKM. Sedangkan angka 2 adalah menandakan 

bahwa itu link buat menuju ke dalam form penilaian PKM. Jika angka 2 tersebut di klik maka 

akan masuk ke dalam form penilaian seperti gambar 5 dibawah ini. 
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Gambar 5. Form Penilaian dan Saran Reviewer 

Pada form penilaian dan saran yang ada pada gambar 5 terdapat dua element form yang 

harus diisi yaitu nilai (Skor)  dalam bentuk list menu dan Komentar dalam bentuk textarea. 

Setelah dua element form itu di simpan maka tombol ‘Simpan’ akan berubah jadi  ‘RESET’. 

Tombol ‘RESET’ berfungsi untuk merubah nilai atau merubah komentar. 
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Gambar 6. Page menu Identitas user 

 

 

Gambar 7. Page menu account 

 

 

Gambar 8. Page menu List bimbingan 
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Gambar 9. Page menu List Reviewer 

 

 

 

Gambar 10. Page menu Info PKM 

 

 

Jika Reviewer ingin kembali ke home maka bisa klik tulisan ‘SIPKM Polinema 2021’ yang ada 

di pojok kiri atas. 
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