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APAKAH PKM 

• Program untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf 
pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan 
penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang 
tinggi.  

• Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin 
yang cendekiawan, wirausahawan mandiri dan arif,  
mahasiswa  diberi  peluang  untuk mengimplementasikan  
kemampuan,  keahlian,  sikap, tanggung jawab, 
membangun kerjasama tim maupun mengembangkan 
kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang 
ilmu yang ditekuni. 



TUJUAN PKM 

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang 
berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan 
transformasi Pendidikan Tinggi, sehingga menjadi 
lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, 
produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, 
serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang: 

1.  Tahu dan taat aturan 

2.  Kreatif dan inovatif 

3.  Objektif kooperatif dalam membangun 
keragaman intelektual 



PKM 5 BIDANG 

PKM R 

• Mengung-
kap fakta 
baru 
dengan 
pendekata
n ilmiah 

PKM K 

• Aktivitas 
usaha 
dengan 
produk 
bermuata
n ipteks 

PKM PM 

• Solusi 
permasa-
lahan 
mitra non-
produktif 
berbasis 
ipteks 

PKM PI 

• Solusi 
permasa-
lahan 
mitra 
produktif 
berbasis 
ipteks 

PKM KC 

• Pengem-
bangan 
Karsa dan 
Nalar 
untuk 
sesuatu 
yang baru 



GT  
Gagasan Tertulis 

AI 
Artikel Ilmiah 

GFK 
Gagasan Futuristik Konstruktif 

PKM – Karya Tulis dan GFK 



SEBUAH MODEL DATA FLOW DIAGRAM PENYUSUNAN  
PKM GT / GFK 



Tahapan Pelaksanaan PKM 5 Bidang  
dan GFK 2021 

Unggah 
Proposal 

• Seleksi 
internal PT 

• Unggah 
Proposal 

Seleksi Proposal 

• Evaluasi 
Proposal 

• Penetapan 
Pendanaan 

Pelaksanaan 
PKM 

•Logbook 

•Laporan 
Kemajuan 

•Narative 
Review 

•Video 
Pelaksanaan 

•Buku 
Pedoman 

•Laporan 
Akhir 

Evaluasi  

• PKP2 

• Penetapan 
peserta 
Pimnas 



PIMNAS 

• Menjadi media dan sarana komunikasi mahasiswa seluruh 
Indonesia; 

• Membuka peluang bagi pengembangan potensi mahasiswa dalam 
kegiatan ilmiah; 

• Mempertajam wawasan dan meningkatkan kreativitas mahasiswa 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 

• Meningkatkan posisi tawar mahasiswa di dunia kerja atau 
masyarakat; 

• Memberi umpan balik terhadap proses belajar mengajar di 
Perguruan Tinggi; 

• Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan 
karya intelektualnya pada suatu forum ilmiah; dan 

• Mempererat kerjasama akademik dan tali persaudaraan dalam 
bingkai NKRI. 





KESERTAAN PADA PIMNAS DIAWALI 
DARI PROPOSAL YANG BAIK 



11 

Kesesuaian 
Administrasi  

Kesesuaian 
Format 

Kesesuaian 
Administrasi  

Kesesuaian Format 
Kesesuaian Program 
 Tingkat Kreativitas 

Menenkankan 
pada aspek 
Kreativitas / 
Substansial 

I. EVALUASI   
INTERNAL PT 

II. EVALUASI  DARING 
TAHAP 1  

III. EVALUASI  DARING 
TAHAP 2  

• Dilakukan oleh 2 
reviewer, dengan nilai 
akhir adalah rata2 dari 
kedua reviewer tsb.  

• Jika ada perbedaan nilai 
lebih dari 100, maka ada 
reviewer ke-3.  

• Dilakukan oleh 1 
reviewer, dengan nilai 
Lolos / Tidak 

• Kesesuaian Program 



JENIS PKM dan KRITERIANYA 





PKM-R 



KUALITAS PKM-R 

• KUALITAS LUARAN  

• KUALITAS DATA 

• KUALITAS PRESENTASI 

 



PKM-K 



PKM-PM 



PKM-PI 



PKM-KC 



PKM-GFK 



PKMAI 



PKM-GT 



KREATIVITAS PKM – K 

• Kreativitas PKM-K diawali / diinspirasi dari melihat dan 

menganalisis adanya peluang pasar. 

• Kreativitas PKM-K terletak pada mengembangkan 

usaha baru dengan komoditas produk (barang/jasa) 

yang diperlukan oleh pasar. 

• Produk yang menjadi komoditas usaha berupa karya 

kreatif yang memanfaatkan kepakaran tim. 

• Kreativitas PKM-K bisa juga muncul pada manajemen 

usaha (aspek produksi, aspek pemasaran) 

 

 



KUALITAS PKM-PM 

• Ketepatan solusi bagi Mitra NON PROFIT 

• Keberlanjutan aktivitas yang dilakukan 



KUALITAS PKM-PI 

Solusi Iptek (Teknologi/Manajemen) 

bagi mitra profit  

11/15/2021 



INTI PKM-KC 

• Karsa cipta yang dihasilkan dapat  saja belum 
memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi 
pihak lain 

• Wajib ada produk (produk fisik, prototipe 

atau produk digital (2D atau 3D) 

• Kualitas produk menentukan besar 

kecilnya nilai 

 



• Berupa produk fungsional skala penuh, karena 
PKM-KI merupakan solusi bagi masyarakat 
atau dunia usaha, berbentuk teknologi nyata 
yang siap dioperasikan oleh penggunanya  
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Latar Belakang PKM-KI 
Merupakan program yang mempunyai tujuan utama 
mendorong mahasiswa mau keluar dari kampus 
guna melihat segala macam bentuk kebutuhan atau 
permasalahan pada masyarakat produktif dan 
sekaligus memberikan solusi IPTEK yang dibutuhkan 
dan dikehendaki oleh mitra usaha. 

PKM-PI 

Merupakan program pemecahan Problematika 
di masyarakat yang memerlukan solusi dalam 
bentuk karya nyata (bukan prototype) yang 
fungsional dan siap untuk dioperasikan. 

PKM-KI 

merupakan wahana mahasiswa untuk mewujudkan 
ide konstruktif berbasis karsa dan nalar walaupun 
masih belum sampai pada tahap memberikan nilai 
fungsional yang sempurna dan atau kemanfaatan 
langsung bagi pihak lain. 

PKM-KC 
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RUANG 
LINGKUP 

PKM-PI 

• Memberikan bantuan 
iptek kepada mitra 
usaha sebagai bentuk 
solusi atas kebutuhan 
atau permasalahan 
prioritas mitra yang 
teridentifikasi di saat 
mahasiswa dan mitra 
bertukar pikiran. 

• MITRA 

• TEKNOLOGI TEPAT 
GUNA 

PKM-KI 

• Memberikan solusi 
kepada masyarakat 
atau dunia usaha 
berbentuk teknologi 
nyata (bukan 
prototype) yang 
fungsional dan siap 
untuk dioperasikan 
oleh penggunanya 

• TANPA MITRA 

• KARYA INOVATIF 

• PRODUK 
MANUFAKTUR 

PKM-KC 

• Penciptaan yang 
didasari atas karsa dan 
nalar mahasiswa, 
bersifat konstruktif 
dan kreatif  serta 
menghasilkan suatu 
sistem, desain, 
model/barang atau 
prototipe dan 
sejenisnya atau produk 
digital/virtual 

• TANPA MITRA 

• KARSADICIPTAKAN 

• PROTOTIPE 
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Tujuan 

• Memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi 
membangun jejaring profesional dengan dunia usaha, 
mampu mengidentifikasi persoalan atau kebutuhan 
mitra usaha, dan menemukan solusinya berdasarkan 
iptek yang siap diterapkan 

PKM-PI 

• Menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap 
problematika faktual di masyarakat atau dunia usaha, 
dan 

• Mengasah kreativitas mahasiswa untuk menghasilkan 
karya fungsional inovatif yang solutif berbasis iptek. 

PKM-KI 

• Program ini dirancang untuk menumbuh kembangkan 
kreativitas dan inovasi mahasiswa berbasis iptek dalam upaya 
menghasilkan suatu produk baik itu berwujud sistem, desain, 
model/barang, prototipe, produk kesenian kontemporer, 
aplikasi, produk literasi atau jasa layanan yang bermanfaat 
bagi masyarakat luas, instansi pemerintah atau dunia usaha. 

PKM-KC 



MERAIH SUKSES  
PENDANAAN PKM 

 

"Build Our Writing Skill, Learn the Concept, and Create Our 
Project to Present Our Quality in Life“ 

 

 

Oksiana Jatiningsih 

Unesa 2021 



TARGET BERPKM? 

MENGUGURKAN 
KEWAJIBAN/TUGAS 

LOLOS DIDANAI 

INGIN MASUK PIMNAS 

INGIN JADI JUARA 
PIMNAS 

PROPOSAL 
BAIK 

PELAKSANA
AN PKM 

LAPORAN 
KEMAJUAN 



MERAIH SUKSES PIMNAS 

Tidak ada sukses PIMNAS yang 
mengabaikan sukses  proposal 



 Sukses proposal PKM 

 Sukses PKP2 

 Sukses PIMNAS 

 Juara PIMNAS 

MERAIH HARAPAN 

MENJADI PRIBADI 
YANG CAKAP, PEDULI, 

TANGGUH 



20 BESAR PT LOLOS PENDANAAN 
PKM 2021 

 



 

25 BESAR PT LOLOS PENDANAAN 
PKM 2021 



 

PRESTASI PKM-KT 2021 





 

POSISI UNESA DALAM PIMNAS 2020 



PERJUANGAN UNTUK SUKSES 

PERSIAPAN 

KETANGGUHAN 

KEKUATAN 

MOTIVASI 

LATIHAN 



1. academic  knowledge,   

2. skill  of  thinking,  

3. management  skill,   

4. communication  skill 

POTRET MAHASISWA HARAPAN 

KREATIF 

KONSTRUKTIF 

SOLUTIF 

KECAKAPAN  
KOGNITIF, AFEKTIF, 

PSIKOMOTOR 

INOVATIF
  



SOFT SKILL MAHASISWA BER-PKM 

DISIPLIN 

KREATIF 

INOVATIF 

KOLABORATIF 

KOMUNIKATIF 

PERCAYA DIRI 

FLEKSIBEL 

PRODUKTIF 

ADAPTIF 

KOMPETITIF 



PANDUAN PKM 

DISIPLIN 



 

IDE DALAM PKM KREATIF 



KREATIF 



INOVATIF & PRODUKTIF 



KOMUNIKATIF 

Menyampaikan ide 

Menulis Proposal 

Presentasi verbal 

Mempromosikan   
ide/produk 

Menulis Laporan Akhir 

Menulis Laporan Kemajuan 

Menulis Artikel 

Membuat Poster 



 Menulis ide dalam usulan 

 Melaksanakan kegiatan 

 Mengikuti monev 

 Mengikuti PIMNAS 

PERCAYA DIRI 



KARAKTER PKM  

• Melibatkan kreativitas dan Inovasi 
• Memiliki luaran yang jelas 
• Memiliki kebermanfaatan (solutif) 
• Berorientasi ke depan (transformatif) 
• Berorientasi kepada kebaikan 

(konstruktif) 
• Dilaksanakan secara kolaboratif 



1. Bersifat Kompetitif 

2. Kuota berdasar peringkat PT Kegiatan kemahasiswaan 

3. Tanpa batasan topik 

4. Ditawarkan setiap tahun 

5. Diakhiri dengan PIMNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa 
Nasional) 

6. Penyelenggara Dir. Belmawa,  Ditjen Dikti KeMenDikBud 

PROGRAM KREATIVITAS 
MAHASISWA 



• memandu mahasiswa menjadi pribadi yang  

 (1) tahu aturan,  taat aturan 

 (2) kreatif ,  inovatif dan 

 (3) objektif kooperatif 

• dalam membangun KEBHINEKA 
TUNGGALIKAAN  intelektual. 

TUJUAN PKM 



 



 

KUNCI KUAT PKM 



 Skema PKM yang dimasuki HARUS SESUAI dengan 
Proposal PKM yang disusun 

 SALAH kamar skema PKM berarti GAGAL: 
 Salah di dalam memilih jenis PKM di sistem 
 Salah menulis jenis PKM di biodata 
 Salah menulis jenis PKM di lembar pernyataan ketua 
 Salah menulis jenis PKM di isi proposal 
 Salah menulis konsep/kata di isi proposal 
 Salah memenuhi lampiran 

MENYADARI JENIS PKM 





 Tidak ada kreativitas dalam aturan administrasi 

 Disiplin mengikuti aturan dalam buku panduan PKM 2022 

 Ukuran kertas, margin halaman, jumlah halaman, jenis dan 
ukuran font huruf. 

 Sistematika proposal dan format isian (penomoran halaman, 
biodata, jadwal kegiatan,  pembagian peran personalia. 

 Penulisan judul: Tidak ada akronim tidak lazim dalam judul 
dan jumlah huruf maksimal  

 Penulisan nama pengusul: tidak ada singkatan. 

MEMATUHI ATURAN PKM 



 Kreatif 

 Inovatif 

 Solutif 

 Konstruktif 

 Menghindari 
topik jenuh 

 

IDE yang KHAS PKM 



• Proposal harus lengkap dan sesuai dengan format 

• Ikuti semua syarat administrasi 

• Gunakan bahasa yang mudah dipahami, karena 
kemungkinan proposal akan dinilai oleh reviewer dari 
background yang berbeda 

• Ada benang merah antara Judul, Latar Belakang, 
Perumusan Masalah, Tinjauan pustaka, Metode 
Pelaksanaan Program dan Target Luaran 

• Manfaat yang jelas baik bagi mahasiswa maupun 
masyarakat 

• Terlihat adanya kerjasama tim yang baik 

• Kesesuaian biaya, metode, dan target luaran  
 

PROPOSAL YANG SUKSES DIDANAI 



Tahap I (1 orang reviewer):  

• Taat Administrasi 

• Kreativitas (keterulangan,  kebaruan) 

• Salah Bidang PKM 

• Tidak ada Mitra (PKM-M & PKM-T) 

 

 Tahap II (2 orang reviewer): 

• Isi Proposal (alur pikir ,  kegayutan antara judul,  
permasalahan,  tujuan 

dan metode penyelesaiannya,  daftar pustaka) 

MEMAHAMI PROSES PENILAIAN 



 Taat Administrasi 

 Kreativitas topik 
(keterulangan, 
kebaruan) 

 Kesesuaian Bidang 
PKM 

 Keberadaan Mitra 
(PKM-M & PKM-T)  
 

PENILAIAN TAHAP I: ADMINISTRASI 



 Isi Proposal (alur pikir, kegayutan antara judul, 
permasalahan, tujuan dan metode penyelesaiannya, 
daftar pustaka)  

 Topik pada program yang diusulkan: 
a. keterulangan topik, 
b. bobot tantangan intelektual, dan 
c. aspek kreativitas/ substansial.  
 

PENILAIAN 2: ISI PROPOSAL 



• Pedoman atau Panduan terbaru yang  berisi syarat-syarat,  
aturan dan ketentuan penulisan proposal yang  diterbitkan 
oleh institusi pemberi dana. (PKM → Dir.  Belmawa Ditjen 
Dikti KeMenDikBud) 

• Paham: 

• Masing-masing Program (mempunyai ciri khas dan 
aturan yang berbeda)  → CERMATI !!!!!  

• Syarat-syarat yang  ditentukan  

• Aturan yang  tertulis di buku Pedoman/Panduan PKM 
terbaru 

PERSIAPAN MENYUSUN PROPOSAL 



PKM-GT 

 PKM-GT  bertujuan  untuk  meningkatkan  daya  imajinasi  
mahasiswa  dalam merespon tantangan zaman 

 Berupa konsep perubahan dan/atau pengembangan  dari  
berbagai  aspek  berbangsa,  bersifat  futuristik,  jangka 
panjang, melibatkan banyak pihak,  tetapi berpotensi untuk 
direalisasikan. 

 Topik tidak dibatasi namun sedapat mungkin dikaitkan dengan 
penyelesaian masalah  kekinian,   

 Judul  hendaknya  tidak  menggunakan  akronim  atau 
singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 
20 kata. 

 



 

IDE PKM-GT 



 Problem solving 

1.  Futuristik, visioner 

2.  Memerlukan durasi waktu panjang, 

3.  Realistik, 

4.  Berdampak sistemik atau berskala masif. 

PKMGT 



1.  Kreatif, Objektif dan Realistik: tulisan berisi gagasan kreatif yang 
menawarkan solusi  atas persoalan target 

2.  Tulisan  tidak  bersifat  emosional  atau  subjektif,  didukung  data  
dan/atau  informasi  terpercaya, bersifat asli (bukan karya 
jiplakan).  

3.  Logis  dan  Sistematis:  tiap  langkah  penulisan  dirancang  secara  
sistematis,  runut, memuat unsur-unsur identifikasi masalah, 
analisis sintesis, kesimpulan serta memuat saran-saran. 

4.  Isi tulisan berdasarkan telaah pustaka atau sumber informasi 
lainnya 

5.  Materi  Karya  Tulis:  materi  yang  ditulis tidak  harus  sejalan  
dengan  bidang  ilmu  yang sedang ditekuni para 
penulis/mahasiswa.  

ISI TULISAN PKM-GT 



FORMAT PENILAIAN PROPOSAL 
PKM=GT 



PKM-AI 

 Topik  tidak  dibatasi  namun  sedapat  mungkin  dikaitkan  
dengan  

 penyelesaian  masalah  kekinian,  judul  hendaknya  tidak  
menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan 
hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. 

 PKM-AI  bertujuan  untuk  memberi  pengalaman  mahasiswa  
menghasilkan karya  tulis  ilmiah.   

 Program  penulisan  artikel  ilmiah  yang bersumber dari hasil 
kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, 
penelitian  atau  pengabdian  kepada  masyarakat  (misalnya  
studi  kasus, praktik lapang, KKN, PKM, magang) yang 
merupakan hasil kerja kelompok. 



 Ada kegiatan kelompok sebagai sumber 
penulisan 

 Mengikuti kaidah penulisan PKM-AI 

 Menulis sesuai dengan kaidah penulisan 

SYARAT MENULIS PKM-AI 



Kesesuaian template 

Kesesuaian judul dan isi 

Kesesuaian alur penulisan 

Penyajian dan kedalaman analisis 
data 

SUKSES PKM-AI 



TOPIK MENARIK 



FORMAT PENILAIAN PROPOSAL 
PKM-AI 



RAIH  KEMENANGAN 



FORMAT PENILAIAN PROPOSAL 
PKM-R 



FORMAT PENILAIAN PROPOSAL 
PKM-K 



FORMAT PENILAIAN PROPOSAL 
PKM-PM 



FORMAT PENILAIAN PROPOSAL 
PKM-PI 



FORMAT PENILAIAN PROPOSAL 
PKM-KC 



FORMAT PENILAIAN PROPOSAL 
PKM-GFK 



 



 



 


