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PROPOSAL PKM MENUJU PIMNAS

Nilai Proposal

Nilai Monev

Nilai laporan kemajuan



Sukses PKM dan Pimnas

Strategi Menuju Pimnas

1. Pelaksanaan PKM yang Baik

- Detil Perancangan & Implementasi sesuai Proposal

- Dokumentasi: Logbook, Lap Kemajuan, Lap Akhir, Artikel

2. Output: 

- Kreativitas/Produk

- Publikasi Artikel Ilmiah / Paten 

Strategi Proposal PKM untuk didanai

1. Proposal Harus Sesuai Panduan PKM Terbaru

2. Pemilihan Topik dan Kreativitas PKM

3. Bimbingan dengan Dosen



PKM

1. Meng-GAGAS IDE
• Apa yang di GAGAS?

• GAGASan harus kreatif dan obyektif?

• GAGASan harus orisinil

2. Men-TULIS SESUAI PEDOMAN PKM

• Harus diTULISkan

• TULISan harus mengikuti pedoman



KANTA KUNCI PKM

BERPIKIR KREATIF
DALAM MENUANGKAN 
GAGASAN

K R E A T I V I T A S



Kreativitas
Lahir dari kejelian
mengamati

Alam/Lingkungan !









BERPIKIR 
IDE KREATIF



Masalah:

olah raga, kesehatan 

pendidikan, pembelajaran

bahasa, seni, budaya



Masalah sumber air bersih, limbah, banjir



APA SOLUSI KREATIFNYA?

BAGAIMANA DENGAN PERMASALAHAN :

KETAHANAN PANGAN, KONFLIK/RAWAN SOSIAL, POLITIK, REGULASI UNDANG-UNDANG, 

HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, SISTEM PEMILU, KORUPSI, GENERASI MUDA, NARKOBA, 

TATA KELOLA PEMERINTAHAN, HUKUM ADAT, SAMPAH, POTENSI LOKAL, TRANSPOTASI, 

KEPADATAN LALU LINTAS, KELANGKAAN BBM, POLUSI UDARA, KEPADATAN PENDUDUK,

DLL.



Masalah Perumahan di 
Perkotaan (Cilacap, 

Magelang, Semarang, 
Pekalongan, Brebes, 

Purwokerto, Solo, 
Wonosobo)



MENGANGKAT KEARIFAN LOKAL / IDE
POTENSI LOKAL

BAGAIMANA DENGAN 
POTENSI CILACAP?

PKM GT Potensi Madura.wmv
PKM GT Potensi Madura.wmv


IDE SDGs



Karakteristik PKM 
Pendanaan 2020



Kriteria PKM

Artikel Ilmiah, dan/atau

Artikel Ilmiah, Produk Usaha

Artikel Ilmiah dan/atau Produk

Artikel Ilmiah dan/atau Produk

SKEMA

KRITERIA

Inti Kegiatan Kriteria keilmuan
Pendidik

an
Anggota ** Pendanaan Luaran

PKM-P *

Pengamatan mendalam berbasis 

iptek untuk mengungkap 

informasi baru.

Sesuai bidang 

ilmu, lintas bidang 

di anjurkan

Diploma

, S1
3 orang

Rp 5 s.d

12,5 juta

Lap Kemajuan, Lap Akhir,

Produk Program

PKM-K*
Produk iptek sebagai komoditas

usaha mahasiswa

Tidak terikat

bidang ilmu

Diploma

, S1
3-5 orang

Rp 5 s.d

12,5 juta

Lap Kemajuan, Lap Akhir,

PKM-M*

Solusi iptek 

(teknologi/manajemen) bagi mitra 

non profit

Tidak terikat 

bidang ilmu

Diploma

, S1
4-6 orang

Rp 5 s.d

12,5 juta

Lap Kemajuan, Lap Akhir,

Program

PKM-T*

Solusi iptek 

(teknologi/manajemen) bagi mitra 

profit

Sesuai bidang 

ilmu, lintas bidang 

di anjurkan

Diploma

, S1
4-6 orang

Rp 5 s.d

12,5 juta

Lap Kemajuan, Lap Akhir,

Program



Kriteria PKM

Artikel Ilmiah dan Prototip

perubahan atau pengembangan

Laporan GFK

SKEMA

KRITERIA

Inti Kegiatan Kriteria keilmuan
Pendidik

an

Anggota

**
Pendanaan Luaran

PKM-

KC*

Karya berupa hasil konstruksi 

karsa yang fungsional

Sesuai bidang ilmu, 

lintas bidang di 

anjurkan

Diploma

, S1
3 orang

Rp 5 s.d

12,5 juta

Lap Kemajuan, Lap Akhir,

atau Produk Fungsional

PKM-AI
Artikel ilmiah hasil kegiatan

akademik mahasiswa.

Sesuai bidang ilmu, 

lintas bidang di 

anjurkan

Diploma

, S1
3 orang

Insentif

Rp 3 juta
Artikel Ilmiah

PKM-

GT*

Karya tulis memuat ide berupa 

konsep perubahan di masa depan

Tidak terikat bidang 

ilmu

Diploma

, S1
3 orang

Insentif

Rp 3 juta

Artikel Ilmiah memuat konsep

PKM-

GFK*
Isu SDGs dan isu Nasional

Diperkenankan 

berbeda bidang ilmu, 

lintas bidang ilmu di 

anjurkan

Diploma

, S1
3 orang

Insentif

Rp. 4 juta

Video yang diunggah ke

YOUTUBE, dan



Alur PKM

Bidang dan muara PKM

e-Journal

Journal Ilmiah

E-proceeding

PIMNASPKM-PE dan 
PSH PKM-K
PKM-M 
PKM-T 
PKM-KC 
PKM-GT 
PKM-GFK

PKM-AI



No  Bagian yang baru                                                       2018                    2020

1     Judul                                                                        12                 20 max

2     Judul dengan akronim                                          Banyak         Seyogianya tidak

3     Jumlah pengusul untuk PKMM dan PKMT       3-5                4-6

4     Pembimbing memverifikasi proposal, Lap       Tidak            Ya
Kemajuan dan lap akhir

5     Dosen pembimbing harus mempunyai akun   Tidak            Ya

6     Cover dan halaman pengesahan di upload      Tidak            Ya

7     Pendanaan swadana PKM dari PT                   Tidak ada   Ada

8     Semua proposal PKM dengan pustaka              Tidak            Ya

9     Seleksi proposal                                                    2 kali            1 kali

10  Seleksi internal proposal dg berita acara          Tidak            Ya

11  Monev external Daring                                        Tidak ada    Ada

PERUBAHAN BUKU PEDOMAN PKM 2010



No      Bagian yang baru                                                   2018                    2020

12       Dosen pembimbing tidak harus dg NIDN     Harus           Tidak Harus

13       Kontribusi dana external mak 50%                Tidak ada    Ada

14       Lampiran surat pernyataan dana external   Tidak ada    Ada

15       Dosen pembimbing yang didanai                  Tidak ada    Ada
mendapat e-certificate

16       Topik Kreativitas dan atau inovasi                                        Diutamakan



Skema Pendanaan Mandiri Oleh Perguruan Tinggi

Antisipasi Terhadap :

1.
2.

Penurunan pendanaan PKM yang bersumber dari Pemerintah
Semakin besar jumlah mahasiswa Indonesia yang ikut bergabung
PKM

di

3. Semakin tinggi kualitas materi yang diusulkan serta semakin banyak
variasi topik yang diusulkan untuk masing masing skema.
Semakin banyak produk PKM yang dapat bermanfaat langsung
untuk kebutuhan masyarakat atau UKM secara umum

4.



Proses Skema Pendanan PKM Mandiri oleh PT

• Mahasiswa mengusulkan proposal 5 bidang ke belmawa dengan 
pembiayaan Dikti

Belmawa Dikti melakukan penilaian proposal baik administrasi maupun 
subtansi
Belmawa Dikti menentukan passing grade nilai yang lolos pendanaan.

Karena keterbatasan dana dari pemerintah, ada peluang kelompok 
mahasiswa yang nilainya lolos passing grade tetapi tidak bisa 
mendapatkan pendanaan dari pemerintah.

Belmawa Dikti memberikan notifikasi dan menawarkan pendanaan mandiri 
dari PT kepada mahasiswanya yang lolos passing grade tetapi tidak 
mendapat pendanaan dari pemerintah

•

•

•

•



Lanjutan..

• Belmawa Diki menentukan jumlah dan kelompok tim PKM yang
mempunyai hak untuk memperoleh swadana dari PT

Perguruan Tinggi memberikan persetujuan kepada Belmawadikti
untuk Kelompok mahasiswanya untuk mendapatkan swadana dari

Belmawadikti meng update database kelompok mahasiswa yang
mendapatkan pendanaan untuk melakukan kegiatan PKM

Proses selanjutnya, kelompok mahasiswa PKM yang memperoleh 
swadana dari PT sepenuhnya dinilai sesuai dengan standar 
Belmawadikti.

•
PT

•

•



Bantuan Pendanaan dari Pihak ketiga
• Mahasiswa pengusul proposal 5 bidang PKM mempunyai kesempatan

mendapatkan bantuan pendanaan dari Pihak ketiga

Sumber pendanaan pihak ketiga bisa dari dalam atau luar kampus

Jumlah maksimal dana bantuan dari pihak ketiga maksimal adalah 50 
persen dari dana maksimal yang diberikan oleh Belmawadikti 
(Rp6.250.000,-)

Sebagai syarat administrasi, pihak ketiga harus memberikan surat 
pernyataan bantuan pendanaan kepada kelompok mahasiswa yang 
dimaksud dengan menandatangani diatas matere dan dilampirkan di 
proposal PKM 5 bidang.

•

•

•



Pergantian anggota tim atau dosen pendamping

• Pergantian tim pelaksana dan atau dosen pembimbing boleh
dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan monev external dilakukan.

Tim pelaksana mengajukan pergatian secara resmi kepada pimpinan
(WR bidang kemahasiswaan) tentang pergantian tersebut

Pimpinan PT membuat surat resmi permohonan pergantian tersebut
ke Dir Belmawadikti

Dir Belmawadikti melakukan updating data berkaitan pergantian
tersebut

•

•

•



Proposal PKMP

a)
b)

c)

Tidak boleh ada kesalahan administrasi (sifatnya Mutlak)
Judul harus menunjukan unsur yang Kreatif atau inovatif

Judul harus bisa memberikan gambaran persfektif manfaat yang besar baik 
untuk kemajuan IPTEK maupun untuk kemaslakatan masyarakat secara 
global
Judul menunjukan suatu aktivitas penelitian yang kreatif dan inovatif
(Hubungan atau keterkaitan antara variable dengan variable yang diteliti)

Latar belakang topik penelitian harus ditulis rinci, focus, dan menunjukan 
peta jalan yang jelas dengan penelitian-penelitian terkait sebelumnya (state 
of the art).
Latar belakang mampu menunjukan gab analisis antara hasil hasil penelitian 
sebelumnya dengan hasil penelitian yang direncanakan. Sehingga manfaat 
besar dari proposal yng diusulkan bisa nampak

d)

e)

f)



Lanjutan……

f) Topik penelitian yang diusulkan dapat atau mampu menunjukan 
kebaruan yang dapat merupakan salah satu dari hal berikut : Produk 
phisik atau perangkat lunak, tata nilai, metodabaru atau metoda yang 
dikebangkan, proses, kebijakan, model dll
Perumusan masalah diformulasikan berdasarkan informasi yang
dihasilkan dari gab analisis
Tujuan penelitian adalah menuliskan sejumlah target rencana hasil
penelitian yang harus dihasilkan secara realistis
Luaran : merupakan target yang harus dicapai dalam kegiatan PKM
(laporan akhir, artikel jurnal, produk atau potensi paten)

Manfaat : harus dapat menunjukan manfaat besar luaran hasil penelitian 
yang direncanakan

g)

h)

i)

j)



Lanjutan
k) Tinjauan Pustaka : harus mendukung dan menguatkan prediksi atau

peluang-peluang positif terhadap hasil Gab analisis yang telah dilakukan

Tinjauan Pustaka harus mendukung semua teori yang ditulis didalam
rencana usulan

Tinjauan Pustaka harus focus, tidak bertele tele dan disampaikan secara
runtut

Metoda : Harus in line antara judul, latar belakang, rumusan masalah
dan tujuan dan metoda

Metoda : merupakan sarana yang digunakan untuk dapat mewujudkan
apa yang diinginkan didalam tujuan

Metoda : Rancangan penelitian yang digunakan harus benar sesuai
dengan kaidah Ilmiah (RAL, RAK, Ran Faktorial dll)

l)

m)

n)

o)

p)



Proposal PKMK

a)
b)

Mutlak tidak boleh ada kesalahan administrasi
Judul harus dapat menunjukan bentuk produk (barang atau jasa)
berbasis kompetensi pengusul
Kreativitas dan inovasi dalam menentukan jenis produk yang ditawarkan
adalah hal yang paling utama

Latar belakang : Analisis pasar meliputi produk pesaing yang sudah ada, 
keunggulan produk yang ditawarkan, analisa supply dan demand, bahan 
baku, bahan pendukung, kelengkapan sarana dan prasarana, SDM, 
Kesiapan menejemen, kemungkinan bentuk kerjasama dengan pihak 
ketiga
Tujuan : menggambarkan target capaian hasil PKMK
Luaran : Laporan akhir, artikel dan Produk (barang atau jasa)

c)

d)

e)
f)



Lanjutan

f) Gambaran Rencana Usaha : harus dapat menggambarkan
keberlanjutan program PKMK berbasis pada analisis ekonomi yang
diwujudkan dalam bentuk Cash flow dalam 1 tahun. Dari Cash flow
ini dapat ditunjukan tentang keberlanjutannya melalui perhitungan
B/C ratio, Payback period, IRR, NPV dll

Metoda Pelaksanaan : menggambarkan kegiatan mulai persiapan 
sarana dan prasarana, SDM, Bahan baku, Tempat, proses produksi, 
pemasaran, metoda Evaluasi hasil pelaksanaa dll

g)



Proposal PKMM dan PKMT

a)

b)

Mutlak tidak boleh ada salah administrasi

Judul PKMM dan PKMT seyogianya menunjukan mitranya.
terjadi salah kamar kaitannya dengan pekerjaan mitra)

( Sering

c)

d)

PKMM dan PKMT harus mempunyai mitra dari external kampus

Mitra PKMM adalah non produktif sedangkan PKMT adalah 
produktif

Pengusul harus sudah berinteraksi secara langsung dengan mitra

Dalam latar belakang baik untuk PKMM atau PKMT, pengusul harus
dapat diiventarisasi permasalahan atau kebutuhan mitra.

e)

f)



Lanjutan…..
f) Atas persetujuan mitra maka pengusul, dengan skala prioritas, menetapkan 

permasalahan atau kebutuhan mitra yang harus diselesaikan.
Permasalahan atau kebutuhan yang diselesaikan bukan program yang
dipaksakan atau yang dikendaki dari pengusul.

Pengusul harus mampu menceritakan kondisi existing yang ada pada mitra, 
sehingga dapat membuat base line dari rencana kegiatan yang dilakukan serta 
dapat menunjukan kondisinya melalui gambar/foto atau data yang dibuat 
dengan table.
Dari base line ini, pengusul harus membuat target hasil kegiatan baik untuk
PKMM atau PKMT

Harus ada surat pernyataan bersedia bekerjasama dari, yang bertandatangan 
adalah benar benar mitra yang diberdayakan (bukan pihak ketiga). Pihak ketiga 
misalnya kepala sekolah, kepala Desa dll boleh mengetahui.

g)

h)

i)

j)



Lanjutan

k) Metoda Pelaksanaan harus bisa merealisasikan apa yang diinginkan
didalam tujuan.

Metoda Pelaksanaan merupakan sarana yang digunakan untuk bisa
mencapai target yang diinginkan

l)



- KC
Pendahuluan

• Program Kreativitas Mahasiswa-Karsa Cipta (PKM-KC) merupakan program konstruktif berbasis karsa dan
nalar mahasiswa, meskipun belum memberikan nilai fungsional yang sempurna dan atau kemanfaatan
langsung bagi pihak lain.
Produk PKM-KC harus sudah berada pada skala siap pakai dan fungsional atau minimal skala prototip siap•
diuji coba. PKM-KC menekankan KEASLIAN
karya TIRUAN

IDE atau minimal MODIFIKASI produk eksisting dan BUKAN

PKMKC



- KC
Tujuan

Tujuan PKM-KC adalah menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa berbasis iptek dalam
upaya menghasilkan suatu produk baik itu berwujud sistem, desain, model/ barang, prototip, produk
kesenian kontemporer, aplikasi, produk literasi atau jasa layanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas atau
instansi pemerintah atau dunia usaha.



- KC
Ruang Lingkup

Kegiatan dan produk PKM-KC meliputi semua bidang keilmuan dan disarankan agar sesuai atau
dengan kepakaran tim pengusul (mono atau multi disiplin ilmu). Posisi PKM-KC adalah pasca PKM-P.

Sumber inspirasi dalam PKM-KC antara lain:

relevan

a)
b)

Hasil riset
Solusi atas persoalan, RISET APLIKATIF yang
menghasilkan produk fungsional disetarakan
dengan PKM-KC
Pengembangan atau penyempurnaan fungsi
produk

c)



- KC
Ruang Lingkup

Produk PKM-KC dapat menjadi
tahun-tahun berikutnya.

titik pijak pengusulan dan pelaksanaan PKM-K, PKM-M atau PKM-T pada

Kondisi kegiatan berikut tidak dapat dikategorikan PKM-KC:
a)  PKM-P yang menghasilkan model siap uji tetapi belum mencapai skala 1:1 dan

fungsional
b) Solusi bagi kebutuhan dunia usaha yang bersifat generik dan spesial tergolong ke

dalam PKM-T. Akan tetapi jika solusi tersebut bersifat tidak generik (belum ada produk
dengan spesifikasi yang identik di pasar) maka kegiatan ini termasuk ke dalam PKM-
KC.



- KC
Luaran

• Luaran kegiatan PKM-KC yaitu logBook, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Artikel Ilmiah (Nama

Pembimbing bisa dituliskan sebagai Penulis anggota) dan Prototip atau Produk Fungsional.

Bagi Tim yang sudah mempublikasikan artikelnya, cukup melakukan relayouting artikel tanpa mengubah 

bahasanya, mengikuti format artikel ilmiah seperti yang tercantum dalam Pedoman PKM 2020.

Nilai artikel ilmiah tersebut disesuaikan dengan sistem skoring dalam Pedoman PKM 2020.

Beberapa contoh produk PKM-KC dapat disebutkan antara lain: Kalkulator Amal dan Dosa, Scanner 

Penentu Usia Korban Kecelakaan, Aplikasi Gojek, Rumah Hunian Nyaman di Lingkungan Kumuh, 

Detektor Gelembung Udara dalam Infus, Tarian Penyambutan Mahasiswa Baru, Ukiran Gaya 

Kontemporer, Musik, atau Lukisan Unik/Kontemporer terkait aspek Kesehatan, Pendidikan, Disabilitas

dan lain-lain.

•

•

•



- KC
Kriteria Pengusulan
Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengunggahan dijelaskan sebagai berikut :
1.
2.

Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai berikut :
Peserta PKM-KC adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S-1 atau Diploma yang terdaftar di
PD-Dikti
Anggota kelompok pengusul berjumlah 3 (tiga) orang
Nama-nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat
Kegiatan sesuai atau relevan dengan bidang ilmu Ketua Tim dan/atau kebhinekaan keilmuan tim pengusul
Mahasiswa pengusul dapat berasal dari program studi yang berbeda dalam satu Perguruan Tinggi yang
sama atau lintas Perguruan Tinggi
Keanggotaan setiap kelompok PKM-KC disarankan berasal dari minimal 2 (dua) angkatan yang berbeda
Besarnya dana kegiatan per judul minimal Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) s.d. Rp 12.500.000 (Dua belas
juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah halaman INTI yang diperkenankan untuk setiap proposal adalah 10 (sepuluh) maksimum, terhitung
mulai Pendahuluan sampai dengan daftar Pustaka
keseluruhan Proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran file maksimum 5MB dan diberi

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
nama NamaKetuaPeneliti_NamaPT_PKMKC.pdf, kemudian diunggah ke SIMBelmawa. Hardcopy
dikumpulkan di PerguruanTinggi masing-masing.



- KC
Sumber Dana Kegiatan

Sumber dana PKM-KC berasal dari Ditjen Belmawa, internal Perguruan Tinggi, dan pihak-pihak lain. Jika ada
sumber dana selain yang berasal dari Ditjen Belmawa, pengusul wajib melampirkan surat pernyataan
dukungan pendanaan dari pihak yang bersangkutan.

Seleksi dan Evaluasi Proposal

Seleksi dan evaluasi proposal PKM-KC dilakukan secara daring. Komponen evaluasi daring proposal dengan 
memperhatikan Lampiran berikut:
Lampiran 1.3. perihal Berita Acara Evaluasi Internal Proposal Perguruan Tinggi
Lampiran 1.4. perihal Formulir Evaluasi Daring PKM-KC



- KC
Sistematika Proposal Kegiatan

DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya
4.2 Jadwal Kegiatan

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



oPelaksanaan dan Pelaporan

• Pelaksanaan PKM-KC akan dipantau dan dievaluasi Tim Penilai Ditjen Belmawa dalam bentuk monitoring
dan evaluasi (monev) yang hasilnya diunggah di SIMBelmawa. Sebelum monev berlangsung, Tim PKM-KC
wajib mengunggah Laporan Kemajuan.
Pada akhir pelaksanaan kegiatan, setiap kelompok PKM-KC melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk
kompilasi luaran kegiatan berupa Laporan Akhir, Artikel Ilmiah dan Produk PKM. Tim PKM yang diundang
ke PIMNAS wajib membuat Materi Presentasi Kelas dan Poster.

•



- KC
oPelaksanaan dan Pelaporan

Setiap kelompok PKM-KC wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan hal- hal berikut :

a) Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Kegiatan (logBook) dan mengisi
kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian kegiatan, memuat saran dan
ditandatangani dosen pendamping

b) Menyiapkan bahan  pemantauan  untuk dinilai Tim Penilai Ditjen Belmawa melalui SIMBelmawa dengan
mengunggah laporan kemajuan yang telah disahkan maksimum
10 (sepuluh) halaman dengan jarak 1,15 spasi dihitung mulai Pendahuluan sampai dengan Daftar Pustaka
(tidak termasuk Halaman Kulit Muka, Halaman Pengesahan, Daftar Isi, Daftar Gambar)

c)

d) Mengunggah softcopy laporan akhir yang telah disahkan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan,
maksimal 10 (sepuluh) halaman dengan jarak 1,15 spasi dihitung mulai Pendahuluan sampai dengan Daftar
Pustaka (tidak termasuk Halaman Kulit  Muka, Halaman Pengesahan, Daftar  Isi, Daftar Gambar)

e)
f)

Keseluruhannya disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran file maksimum
5 MB, berikut softcopy luaran kegiatan (publikasi ilmiah dan/atau paten, makalah yang diseminarkan) atau
dokumen bukti luaran
Pengusul yang dinyatakan lolos dalam PIMNAS, harus menyusun Artikel Ilmiah yang penulisannya mengacu
pada panduan penulisan artikel ilmiah PIMNAS
Semua Laporan Kemajuan, Artikel Ilmiah dan Laporan Akhir harus diunggah ke laman SIMBelmawa.

g)

h)



PKM-AI



Pendahuluan
• PKM-AI kelompok mahasiswa cukup menyampaikan

daring.
karya tulis dalam bentuk artikel ilmiah dikirimkan secara

• Karya tersebut ditulis mengacu pada kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok mahasiswa, tetapi BUKAN
berasal dari PKM dan juga BUKAN kegiatan insentif pembiayaan lain yang mewajibkan luaran artikel ilmiah.
Kegiatan berkelompok yang dapat ditulis menjadi artikel ilmiah diantaranya adalah hasil Praktek Kerja Lapangan
(PKL) atau Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), kuliah kerja nyata (KKN) atau kegiatan akademik berkelompok
lainnya, tetapi bukan tugas-tugas atau praktikum individu perkuliahan, skripsi atau tugas akhir.
Kelompok penulis yang artikel ilmiahnya dinilai baik dan layak dipublikasikan, akan memperoleh insentif dana
tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
AI akan dipublikasikan di e-journal Ditjen Belmawa.

•

•

•

Ada tiga karakter utama PKM-AI yaitu :
a)
b)
c)

Tidak ada usulan pembiayaan
Usulan berupa artikel ilmiah siap terbit yang mengikuti kelaziman kaidah penulisan suatu jurnal ilmiah
Sumber penulisan artikel ilmiah tersebut adalah kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok mahasiswa
penulis artikel. Karakter terakhir ini sekaligus menunjukkan bahwa sumber penulisan merupakan kegiatan,
bukan laporan.



Ruang Lingkup
PKM-AI meliputi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat. Dalam hal ini yang dijadikan lingkup adalah hasil kegiatan tim dan bukan individu.

Luaran
Luaran kegiatan PKM-AI adalah artikel lmiah.

Tujuan
Tujuan dari kegiatan PKM-AI adalah menumbuh kembangkan minat dan kemampuan menulis ilmiah 
mahasiswa.



- AI
Kriteria Pengusulan
Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai berikut:

a) Peserta PKM-AI adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S-1 atau Diploma yang terdaftar di
PD-Dikti
Anggota kelompok pengusul berjumlah 3 (tiga) orang
Nama-nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat
Bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok/tim atau yang relevan disarankan
untuk mengikuti keilmuan sesuai kegiatan ilmiah yang menjadi sumber penulisan PKM-AI
Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program
studi yang sama, dalam satu Perguruan Tinggi yang sama atau lintas Perguruan Tinggi
Keanggotaan setiap kelompok PKM-AI disarankan berasal dari minimal dua angkatan yang berbeda
Jumlah halaman yang diperkenankan untuk setiap Artikel Ilmiah adalah minimum 8 (delapan) dan
maksimum 10 (sepuluh) halaman
Setiap mahasiswa pengusul harus membuat surat pernyataan tentang sumber tulisan PKM-AI (Lampiran
7.3) yang ditandatangani pengusul dan ketua prodi/departemen/jurusan serta di cap/stempel
Keseluruhan Proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran file maksimum 5 MB dan
diberi nama: namaketuapeneliti_namapt_PKMAI.pdf, kemudian diunggah ke SIMBelmawa. Hardcopy
dikumpulkan di Perguruan Tinggi masing-masing.

b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)

i)



Sistematika Proposal Kegiatan
Format penulisan mengikuti sistematika sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL 
HALAMAN PENGESAHAN 
ISI ARTIKEL
1.   JUDUL
2. NAMA PENULIS
3. ABSTRAK DAN ABSTRAACT
4. PENDAHULUAN
5. TUJUAN
6. METODE
7. HASIL DAN PEMBAHASAN
8. KESIMPULAN
9. UCAPAN TERIMAKASIH
10 DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



o Seleksi dan Evaluasi Proposal

Seleksi dan evaluasi Artikel Ilmiah PKM-AI dilakukan secara daring oleh Reviewer Ditjen Belmawa (Lampiran
5). Tulisan atau naskah bersumber dari karya mahasiswa pada bidang akademik dan penelitian inovatif
terkait dengan kegiatan program kompetitif atau sejenisnya, Praktik Lapang, Kuliah Kerja Nyata, Magang,
Penelitian (bagi mahasiswa yang membentuk Kelompok Studi atau Riset misalnya), Studi Kasus Kelompok
dalam rangka Tugas Khusus Mata Kuliah tertentu.



PKM-GT



- GT
Pendahuluan

• PKM-GT membuka peluang bagi mahasiswa menuangkan ide realistik kreatif sebagai respons intelektual atas
persoalan aktual yang dihadapi bangsa.
Ide tersebut tidak terikat bidang ilmu, bersifat unik, realistik kreatif, visioner/futuristik dan bermanfaat
sehingga kampus yang diidealisasikan sebagai pusat solusi dapat menjadi kenyataan.
Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis (PKM-GT) adalah konsep perubahan atau pengembangan yang
bersifat futuristik, realistik dan jangka panjang.
Ide realistik dari PKM-GT ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu pendek melalui PKM 5 bidang.
Sebagai salah satu PKM yang ditampilkan dalam PIMNAS, maka tata tertib dan segala sesuatu yang terkait pada
persyaratan presentasi mengacu pada tatacara pelaksanaan PIMNAS.

•

•

•
•



Tujuan
Tujuan dari kegiatan PKM-GT adalah membudayakan kebiasaan menulis mahasiswa berbasis nalar dan
memandunya dengan penyusunan strategi perubahan atau pengembangan bangsa dan negara ke depan.

Ruang Lingkup
PKM-GT meliputi seluruh aspek bernegara seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pendidikan,
kesehatan, pertahanan keamanan, teknologi dan pangan serta lingkungan.

Luaran
Luaran kegiatan PKM-GT adalah gagasan kreatif dalam bentuk Artikel Ilmiah yang memuat konsep 
perubahan atau pengembangan.



Kriteria Pengusulan
Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan PKM-GT adalah :

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Peserta PKM-GT adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S-1 atau
Diploma yang terdaftar di PD-Dikti
Anggota kelompok pengusul berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota
Nama-nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat
Bidang kegiatan tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok
Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program
studi yang sama, dalam satu Perguruan Tinggi yang sama atau lintas Perguruan Tinggi
Keanggotaan setiap kelompok PKM-GT disarankan berasal dari minimal dua angkatan yang berbeda,
dapat bersifat multidisplin ilmu dalam Perguruan Tinggi yang sama atau lintas Perguruan Tinggi

g)

h) Jumlah halaman maksimum untuk setiap proposal PKM-GT adalah 10 (sepuluh) halaman INTI
Keseluruhan proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran file maksimum 5MB dan diberi
nama namaketuakelompok_namapt_PKMGT.pdf, kemudian diunggah ke SIMBelmawa. Hardcopy
dikumpulkan di Perguruan Tinggi masing- masing.



Sistematika Karya Tulis
Format penulisan mengikuti sistematika sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL 
HALAMAN PENGESAHAN 
DAFTAR ISI
BAGIAN INTI
PENDAHULUAN
GAGASAN
KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota yang ditandatangani (Lampiran 4.1)
Lampiran 2. Biodata Dosen Pendamping (Lampiran 4.2)
Lampiran 3. Susunan  Organisasi  Tim  Penyusun  dan  Pembagian  Tugas (Lampiran 5).
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim (Lampiran 6)



o Seleksi dan Evaluasi Artikel

Seleksi dan evaluasi Artikel PKM-GT dilakukan secara daring oleh Reviewer Ditjen Belmawa.
Sifat dan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kreatif dan Objektif : tulisan berisi gagasan kreatif yang menawarkan solusi suatu permasalahan,
kebutuhan atau tantangan yang dihadapi masyarakat. Tulisan tidak bersifat emosional atau subjektif,
didukung data dan/atau informasi terpercaya, bersifat asli (bukan karya jiplakan).
Logis dan Sistematis: tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis, runut,
identifikasi masalah, analisis sintesis, kesimpulan serta memuat saran-saran.
Isi tulisan berdasarkan telaah pustaka atau sumber informasi lainnya

2. memuat unsur-unsur

3.
4. Materi Karya Tulis : materi yang ditulis tidak harus sejalan dengan bidang ilmu yang sedang ditekuni para

penulis/mahasiswa. Kesempatan ini diberikan kepada mahasiswa yang memiliki ide kreatif dan mampu
menuangkannya dalam bentuk tulisan, walaupun yang bersangkutan tidak sedang belajar secara formal
di bidang tersebut. Materi karya tulis merupakan isu mutakhir atau aktual.



GT
o Seleksi dan Evaluasi Artikel

Berdasarkan hasil penilaian, artikel PKM-GT akan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) ketegori sebagai berikut :

a) Tidak lolos seleksi : bagi artikel yang nilainya lebih rendah dari batas minimum untuk dinyatakan lolos
seleksi. Batas nilai minimal ini sangat tergantung dari mutu artikel PKM-GT yang dinilai secara
keseluruhan
Lolos seleksi tetapi tidak diundang ke PIMNAS : bagi artikel yang nilainya melebihi atau sama dengan
batas minimal lolos seleksi akan tetapi nilainya masih di bawah batas nilai minimal untuk diikutsertakan
ke PIMNAS. Artikel yang masuk kategori ini akan diberi insentif sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
Lolos seleksi dan diikutsertakan di PIMNAS : bagi artikel yang nilainya lebih dari batas minimal nilai lolos
seleksi dan nilai lolos ke PIMNAS. Artikel yang masuk kategori ini disamping diikutsertakan ke PIMNAS
juga akan diberi insentif sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

b)

c)

Nilai Total Artikel PKM-GT di PIMNAS terdiri dari dua bagian dengan bobot yang sama, yaitu 50% untuk Nilai
Artikel dan 50% Nilai Presentasi Kelas.
Nilai penentu kelompok mahasiswa PKM-GT ke PIMNAS adalah Nilai Artikel. Nilai Total Artikel hanya akan
diperoleh jika artikel PKM-GT dipresentasikan di PIMNAS.

NILAI TOTAL ARTIKEL PKM-GT = (50% x Nilai Artikel) + (50% x Nilai Presentasi Kelas)



o POSTER

Kelompok PKM-GT yang lolos ke PIMNAS disamping diwajibkan mempresentasikan ide gagasan
tertulisnya, kelompok PKM-GT juga diwajibkan membuat poster. Tata cara pembuatan poster mengikuti
aturan umum pembuatan poster PKM (Panduan Umum PKM) yang isinya mengacu pada Bagian INTI PKM-
GT (lihat Bab 6).

Format dan Kriteria Penilaian Poster

No Kriteria/Unsur Yang Dinilai
Bobot

(%) Skor

Nilai

(Bobot x Skor)

1 Substansi Kreativitas Inovasi

Kemanfaatan
40

2 Kejelasan Informasi Terbaca

(visible) Terstruktur

(structured)

35

3 Lengkap Penyajian, 

Daya Tarik, Teliti 

Praktis (simple)
25

Total 100



PKM-GFK



Pendahuluan

• SDGs 2015-2030 (//www.un.org/sustainabledevelopment/)
di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. I

telah dijadikan tujuan pembangunan berkelanjutan

• Isu yang terangkum dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut menjadi acuan utama dalam
pemilihan topik Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Futuristik Konstruktif (PKM-GFK).
Disamping itu berbagai keprihatinan dan masalah bangsa Indonesia yang tidak kalah pentingnya juga dapat
menjadi acuan.
PKM-GFK didesain dan diekspos melalui media masa YOUTUBE merupakan salah satu cara memanfaatkan era
digital yang saat ini melanda dunia.
Sementara jenis media sosial lainnya seperti instagram, facebook dan lain-lainnya, untuk sementara waktu
belum dimanfaatkan sebagai wahana untuk mengekspos PKM-GFK.

•

•

•

http://www.un.org/sustainabledevelopment/


Tujuan
PKM-GFK bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi dan 
nalarnya, memikirkan tatakelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di 
Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Kesemuanya dimulai dari ‘gagasan’, lalu dilanjutkan
‘narasi’, yang pada akhirnya diwujudkan dalam ‘karya’.

Ruang Lingkup
PKM-GFK meliputi seluruh aspek bernegara seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pendidikan,
kesehatan, pertahanan keamanan, teknologi dan pangan serta lingkungan.

Luaran
Luaran kegiatan PKM-GFK adalah gagasan kreatif dalam bentuk Artikel Ilmiah yang memuat konsep
perubahan atau pengembangan.



Ruang Lingkup
PKM-GFK mengacu kepada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs berikut :

Isu nasional yang    menjadi
keprihatinan bangsa Indonesia
juga dapat menjadi acuan dalam
penyusunan
lain:

PKM-GFK antara

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Korupsi
Narkoba
NKRI
Bencana alam
Bahasa daerah
Konsevasi satwa liar



Luaran
Video siap unggah di YOUTUBE dengan isi tatakelola futuristik dan konstruktif untuk mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan atau yang mengandung solusi atas keprihatinan bangsa Indonesia.



GFK
Kriteria

a. Kriteria, persyaratan pengusul, dan tata cara pengusulan
PKM-GFK dijelaskan pada poin poin sebagai berikut:

sama atau lintas Perguruan Tinggi
Proposal berisi halaman sampul (Lampiran 1.1), lembar
pengesahan (Lampiran 1.2), administrasi pelengkap yaitu

i.
b. Peserta PKM-GFK adalah kelompok mahasiswa aktif

program pendidikan S-1 atau
Diploma yang terdaftar di PD-Dikti
Anggota kelompok pengusul berjumlah

jadwal kegiatan (Lampiran 2.1), biodata  pengusul
c.
d.
e.

(Lampiran 2.2.1) dan dosen pendamping (Lampiran
3 (tiga) orang 2.2.2), justifikasi anggaran kegiatan  (Lampiran  2.3),

Nama-nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis
lengkap dan tidak boleh disingkat

susunan organisasi tim penyusun dan pembagian tugas
(Lampiran 2.4), tautan video YOUTUBE dan sinopsis
konten maksimum 500 kata (Lampiran 7)
Skenario naskah berdurasi  maksimal 10 menit dengan

f. Bidang kegiatan tidak harus sesuai
ketua kelompok

dengan bidang ilmu
j.

g. Mahasiswa pengusul dapat   berasal dari   berbagai resolusi minimal 480P yang
kanal YOU TUBE Belmawa
diunggah ke SIMBelmawa.

selanjutnya diunggah pada
program studi yang berbeda atau dari satu program
studi yang sama, dalam satu Perguruan Tinggi yang sama
atau lintas Perguruan Tinggi

dan alamat tautan
Konten YOU TUBE

(link)
dapat
videoberupa video berisi gambar, foto atau animasi,

clip, film pendek, musik atau kombinasinya.h. Keanggotaan setiap  kelompok PKM-GFK disarankan
berasal dari minimal dua angkatan yang berbeda dapat
bersifat multidisplin ilmu dalam Perguruan Tinggi yang



GFK
Sistematika Gagasan
• Video YOUTUBE diberi judul berupa salah satu dari 17

atau yang mengandung solusi atas keprihatinan bangsa
dibahas terkait isu pada judul.

(tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan
Indonesia, diikuti sub-judul dari aspek utama yang

• Selanjutnya ditampilkan konten berupa tahapan proses menuju pola tatakelola yang dinilai tepat dalam
pencapaian tujuan dan rekomendasi tim atau solusi atas isu keprihatinan bangsa Indonesia.



GFK
Sistematika Karya Tulis
Format penulisan mengikuti sistematika sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL 
HALAMAN PENGESAHAN 
DAFTAR ISI
BAGIAN INTI
PENDAHULUAN
GAGASAN
KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota yang ditandatangani (Lampiran 4.1)
Lampiran 2. Biodata Dosen Pendamping (Lampiran 4.2)
Lampiran 3. Susunan  Organisasi  Tim  Penyusun  dan  Pembagian  Tugas (Lampiran 5).
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim (Lampiran 6)



GFK
o Seleksi dan Evaluasi

Pola seleksi PKM-GFK melibatkan review administratif (khususnya halaman pengesahan) diikuti review
substantif yang fokus pada :
a.
b.
c.

Kejelasan alur pemikiran (Fiksi, Dokumentasi dan Eksperimen).
Kualitas visualisasi konten
Durasi maksimal 10 menit

Berdasarkan hasil penilaian, artikel PKM-GFK akan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) ketegori sebagai berikut :
a. Tidak lolos seleksi yaitu bagi artikel yang nilainya lebih rendah dari batas minimum untuk dinyatakan

lolos seleksi. Batas nilai minimal tergantung dari mutu video PKM-GFK yang dinilai secara keseluruhan
Lolos seleksi tetapi tidak diundang ke PIMNAS yaitu bagi video yang nilainya melebihi atau sama dengan
batas minimal lolos seleksi akan tetapi nilainya masih di bawah batas nilai minimal untuk diikutsertakan
ke PIMNAS. Nilai yang masuk kategori ini akan diberi insentif sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
Lolos seleksi dan diikutsertakan di PIMNAS yaitu bagi video yang nilainya lebih dari batas minimal nilai
lolos seleksi dan nilai lolos ke PIMNAS. Video yang masuk kategori ini disamping diikutsertakan ke
PIMNAS juga akan diberi insentif sebesar Rp, 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

b.

c.



o Seleksi dan Evaluasi

•
•

•

Nilai penentu kelompok mahasiswa PKM-GFK ke PIMNAS adalah Nilai Video yang diunggah.
Ranking PKM-GFK di PIMNAS ditentukan melalui nilai tertinggi rata-rata ketiga juri kelas.
Sedangkan jumlah perolehan suara peserta di dalam kelas PKM-GFK bagi masing-masing tim menjadi
penentu Tim Favorit Kelas. Proposal, video, presentasi dan diskusi akan dinilai oleh 3 (tiga) reviewer yang
menguasai bidang ilmu seni, ilmu sosial humaniora, dan ilmu eksakta.



o POSTER

Kelompok PKM-GFK yang lolos ke PIMNAS disamping diwajibkan mempresentasikan gagasan futuristik
konstruktifnya, kelompok PKM-GFK juga diwajibkan membuat poster. Tata cara pembuatan poster mengikuti
aturan umum pembuatan poster PKM yang isinya mengacu pada PKM-GFK (lihat Bab 6). Kriteria penilaian
poster dapat dilihat di Lampiran 3.

(Bobot x Skor)
Format dan Kriteria Penilaian Poster

No Kriteria/Unsur Yang Dinilai
Bobot

(%) Skor

Nilai

1 Substansi (aspek fiksi)

•   Kreativitas

•   Inovasi

•   Kemanfaatan

40

2 Kejelasan Informasi (aspek dokumentatif)

•   Terbaca (visible)

•   Terstruktur (structured)

35

3 Penyajian (aspek eksperimentatif)

•   Daya Tarik

•   Teliti

•   Praktis (simple)

•   Display produk

25

Total 100



Terima Kasih
“Usaha dan doa tergantung pada cita-cita: 

Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”


