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Untuk melengkapi laporan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang, mahasiswa penerima 

hibah diwajibkan mengunggah bukti kegiatan yang sudah dilakukan. Berikut tahapan unggah logbook 

PKM. 

1. Masuk laman http://simbelmawa.ristekdikti.go.id lalu login menggunakan username dan password 

yang sudah dimiliki 

 

2. Selanjutnya pilih menu PELAKSANAAN KEGIATAN lalu pilih CATATAN HARIAN (lihat gambar) 

 

3. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Lalu klik pada tulisan Isi Logbook  

 

http://simbelmawa.ristekdikti.go.id/


4. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Lalu klik tombol Tambah Catatan 

 

5. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar berikut. 

 



 

Selanjutnya isi field yang kosong, diantaranya : 

a. Tanggal Pelaksanaan  : diisi sesuai dengan tanggal kegiatan yang dilakukan. Misalkan kegiatan 

MONEV Internal 1, membeli komponen, diskusi bersama dosen dan lain sebagainya. 

b. Catatan Kegiatan : diisi sesuai dengan catatan kegiatan apa yang dilaksanakan. Misalkan 

kegiatan MONEV Internal 1, membeli komponen, diskusi bersama dosen dan lain sebagainya. 

Tulis juga hasil detail kegiatan yang dilakukan, misalkan hasil MONEV Internal 1 untuk kelompok 

kami adalah sebagai berikut, hasil diskusi bersama dosen pembimbing sebagai berikut dan 

sebagainya. 

c. Persen Pencapaian : diisi sesuai dengan progress yang sudah berjalan. Misalkan pertama kali 

input progressnya 5%, selanjutnya catatan kedua harus lebih tinggi persentasenya misalkan 10% 

begitu selanjutnya sampai di laporan akhir pencapaian harus 100% 

d. Biaya Terpakai  : diisi sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. 

Misalkan pembelian komponen mengeluarkan biaya Rp 200.000. (dalam penulisan angka jangan 

menggunakan karakter titik (.) atau koma (,)) 

e. File 1-5   : field untuk mengunggah dokumentasi (foto kegiatan, scan nota, 

scan kwitansi, scan invoice dll), file tidak boleh lebih dari 5MB dengan bentuk file 

PDF/JPG/DOC/DOCX. Jumlah dokumen tidak harus seluruhnya diupload, max 5 (jika hanya 1 tidak 

menjadi apa) 

Selanjutnya klik SIMPAN kalau sudah terisi semua. 

 

 

 

 



6. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar berikut. 

 

Bisa diedit dengan klik tombol EDIT atau di hapus dengan klik tombol HAPUS. Lanjutkan untuk 

catatan selanjutnya. 


