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Gempita Prestasi Kemahasiswaan 

                                      Untuk PKM-Pimnas 2020 
 bermula dari 65.000 proposal PKM  

 Darinya hanya 4200-an yang di danai (5 bidang 3800, KT-GFK 400-an) (6,5%) 

 Darinya hanya sekitar 625 judul PKM yang lolos PIMNAS ke-33 NANTINYA (0,9%) 

 Darinya hanya ada 31 emas presentasi dan 31 emas poster 

Pimnas 2018 (Tuan rumah UNY) 

Pimnas 2019 (Tuan rumah Udayana) 

Pimnas 2020 (Tuan rumah UGM) 



• 2014 UGM 

• 2015 UB 

• 2016 UB 

• 2017 UB 

• 2018 UGM 

• 2019 UGM 

• 2020 UGM 

• 2021 ?? 

Siapkan 
proposal anda ! 

 

• 2004 IPB 

• 2005 IPB 

• 2006 UGM 

• 2007 UGM 

• 2008 UB 

• 2009 UB 

• 2010 UGM 

• 2011  UGM 

• 2012 UB 

• 2013 ITS 

 

Tidak sekedar mencari JUARA UMUM 

ADIKARTA  KERTAWIDYA 

Pimnas 1 (1988-LKIM di UI Jakarta) 
Pimnas 3 (pertama kali istilah Pimnas 1990) 
Format juara umum (tahun 2004, Pimnas ke-17) 
 



Kenapa Perlu 
Berprestasi? 

9/22/18 indwianiastuti@mail.ugm.ac.id 

Berpengaruh ke 

Pemeringkatan perguruan 

tinggi se Indonesia 

“Aspek Kinerja 

Kemahasiswaan” 

 

(Belmawa memiliki 25-an 

kompetisi resmi setiap 

tahunnya) 

Pilmapres, KN-MIPA, KDMI-NUDC, MTQ-MN, 
KRI, KRTI, Perparawi, KBMK dll 



Komposisi Penilaian Pemeringkatan  
Perguruan Tinggi Tahun 2020 

 

• Kinerja Inovasi 
• Jumlah sitasi per dosen 
• Jumlah paten per dosen 
• Kinerja PPM 
• % lulusan memperoleh pekerja

- an dalam 6 bulan 

OUTCOME (30%) 

• Kinerja Kemahasiswaan 
• Jumlah Artikel Ilmiah Terindeks 
• Kinerja Penelitian 
• Jumlah Prodi Terakreditasi         

Internasional 
 

OUTPUT (25%) 
• Pembelajaran Daring 
• Kelengkapan Laporan PDDIKTI 
• Kerjasama Perguruan Tinggi 
• Akreditasi Prodi 
• Akreditasi Institusi PT 
• Jumlah Kerjasama PT dengan Top 100 WCU 
• Jumlah Prodi terakreditasi & memiliki Sertifikat         

Internasional 
• Jumlah Prodi yang melakukan Merdeka Belajar 
• Jumlah Mahasiswa yang mengikuti Merdeka Bel

ajar 

PROSES (25%) 

• Rasio dosen S3 
• Rasio Lektor & Guru Besar 
• Rasio jumlah mahasiswa-dosen 
• Jumlah mahasiswa asing 
• Jumlah dosen praktisi 

INPUT (20%) 

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No: 530/E.E3/PJ/2020 tanggal 20 Mei 2020 

Simkatmawa mulai resmi ada tahun 2017 



Peringkat Perguruan Tinggi 2016-2020 

UGM 

UB 

IPB 

UNY 

ITS 

ITB 

UNJ 

Unpad 

Undip 

UM 



PKM 

PKM Gagasan Tertulis 
(PKM-GT) 

Karya Tulis 

Proposal 
Kegiatan 

PKM Riset  (PKM-R) 

PKM Artikel Ilmiah 
(PKM-AI) 

PKM Penerapan Iptek 
(PKM-PI) 

PKM Kewirausahaan 
(PKM-K) 

PKM Pengabdian 
Masyarakat (PKM-PM) 
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Hadiah + 
PIMNAS 

Hadiah + 
JURNAL 

PKM Karsa Cipta  
(PKM-KC) 

PKM Gagasan Futuristik 
Konstruktif 
(PKM-GFK) 



Proposal Program Kreativitas 
Mahasiswa 

1. Bersifat Kompetitif 

2. Tanpa batasan topik 

3. Ditawarkan setiap tahun 

4. Diakhiri dengan PIMNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa 

Nasional) 

5. Penyelenggara Dir. Belmawa (Pendanaan) 

6. PIMNAS  Pusat Prestasi Nasional 



Klasterisasi PT 
(Kuota Jumlah Proposal tahun 2021) 

KLASTER JUMLAH PROPOSAL 
 

PKM 5 BIDANG PKM KT PKM GFK 

I 840 180 120 

II 510 96 60 

III 210 60 30 

IV 120 36 18 

V 60 24 12 



Filosofi Jalan Menuju PIMNAS 

 

#2 - Raih Nilai Laporan Kemajuan Setinggi Mungkin 

#1 - Raih Nilai Proposal Setinggi Mungkin 

#3 - Raih Nilai Monev/PKP2 Setinggi Mungkin 

30% 

20% 

50% 

Format + 
Konten 



Modal yang harus dimiliki Mahasiswa dan Dosen 

Harus paham PKM dan PIMNAS beserta seluruh 

aturan yang melekat  pada keduanya  

PKM 2021 
= PKM Blended Daring + Luring (Prokes) 

= Anggota sarjana  
= Tim 3-5 mahasiswa semua skema PKM 

= Dana 5-10 juta untuk pendanaan 
 



KRITERIA PENGUSUL 

12 

1 2 

3 

4 

5 

6 7 

Peserta PKM adalah kelompok mahasiswa 

aktif program pendidikan Sarjana, 

Sarjana Terapan dan diploma dari 

PT non Politeknik  di lingkungan 

Kemdikbud yang terdaftar di PD-Dikti 

Kelompok pengusul berjumlah 3–5 

orang, terdiri dari satu orang ketua 

dan 2-4 orang anggota 
Nama-nama pengusul 

(ketua dan anggota) harus 

ditulis lengkap dan  

tidak boleh disingkat 

Khusus PKM-Riset, tema yang 

diusulkan harus sesuai dengan 

bidang ilmu ketua atau anggota 

Mahasiswa dari berbagai program 

studi yang berbeda atau dari 

prodi yang sama, dalam satu 

perguruan tinggi yang sama  

Keanggotaan setiap kelompok PKM 

disarankan berasal dari minimal  

dua angkatan yang berbeda 

Besarnya dana kegiatan per 

judul Rp 5.000.000 s.d  

Rp 10.000.000  

(+ maks. 25% sumber dana lain) 



SISTEMATIKA PROPOSAL KEGIATAN 

“Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya 
diperbolehkan maksimal 20 kata.” 

1. ISIAN KELENGKAPAN yang dientrikan secara langsung pada SIMBelmawa, dengan validasi oleh dosen 
pendamping dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Isian kelengkapan sampul meliputi Judul PKM, 
jenis PKM, nama dan nomor induk tim mahasiswa, asal PT pengusul, dan tahun usulan. 

2. ISI UTAMA PROPOSAL dikemas dalam bentuk (pdf.), terdiri dari: daftar isi, halaman inti (pendahuluan-daftar 
pustaka maks.10 halaman), dan lampiran. Halaman daftar isi : i, ii, iii, …, yang diletakkan pada sudut kanan bawah. 
Halaman inti dan lampiran : 1, 2, 3, …, yang diletakkan pada sudut kanan atas. Isi utama proposal ditulis dengan: 
Tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12, teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks 
menggunakan rata kiri dan kanan, Layout menggunakan ukuran kertas A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin 
kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. 
 
Berkas isi utama proposal diunggah ke SIMBelmawa dengan penamaan file:  
namaketua_namapt_PKM-X.pdf (sesuai bidang PKM) untuk divalidasi oleh dosen pendamping dan 
disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan.  



9/22/18 



4. PKM-PM 

5. PKM-PI 

1. PKM-R (RE & RSH) 

2. PKM-K 

3. PKM-KC 

PKM 6 Bidang (Pendanaan) 

Gagasan 
Tertulis 

Artikel Ilmiah 

+ PKM Karya Tulis 

6. PKM-GFK 

PKM KT 



Sebelum memulai 
. . . . . . 

Baca dan pelajari secara 
seksama Buku Pedoman 

PKM 
(2021 – versi terakhir) 
(289 halaman/9 buku) 

 
INGAT .... 

Buku Pedoman setiap 

tahun selalu diupdate 

dengan tambahan atau 

perubahan baru 

  

 Supaya pengusul 
selalu membaca 



Jenis  PKM 2021 

PKM 

Proposal Kegiatan 
PKM 5 Bidang 

Usulan Karya Tulis 
PKM KT 

PKM Riset (PKM-R) 
  PKM-RE 
  PKM-RSH 

PKM Pengabdian pada Masyarakat 
  PKM-PM 

PKM Kewirausahaan 
  PKM-K 

PKM Penerapan Iptek 
  PKM-PI 

PKM Karsa Cipta 
  PKM-KC 

PKM Artikel Ilmiah 
  PKM-AI 

PKM Gagasan Tertulis 
  PKM-GT 

Gagasan Futuristik 
Konstruktif 

Mulai 2019 
luaran berupa Video / Animasi 
 PKM-GFK juga dengan proposal 

(skema pendanaan di 2021) 



Sebelum Menulis Proposal PKM 

• Pahami syarat pengusulan 

• Pahami FORMAT PENULISAN (ukuran kertas, margin, spasi, 
huruf/font, peletakan nomor halaman angka romawi kecil sebelum 
PENDAHULUAN, peletakan nomor halaman angka arab mulai 
PENDAHULUAN, dst, dst ...) 

• Pahami perbedaan karakteristik masing2 PKM (perbedaan PKM-RE, 
PKM-RSH, PKM-K, PKM-PM, PKM-PI, PKM-KC, dan PKM-GFK,   PKM-
GT, serta PKM-AI)  lihat buku Pedoman PKM 2021 

• Pahami LARANGAN DALAM PENULISAN (misal jumlah halaman 
maks 10 halaman inti  Pendahuluan sd Daftar Pustska 

• Pelanggaran aturan akan berakibat pada pemberian skor mati 

Saat pelaksanaan di tahun 2021 nanti masih berstatus MAHASISWA 



• Perlu merenung untuk menemukan ide penelitian 

 Membuktikan ? 

 Mengungkap ? 

 Eksplorasi? 

 Modeling ? 

 . . . . . .  

• Pikirkan kebaruan/keunikan/ topik yang akan diteliti 

• Pikirkan urgensi penelitian terhadap topik terpilih 

• Dilakukan dengan daring (bisa memakai big data), atau luring 
(terbatas dengan prokes) 

• PKM-RSH bisa dieksekusi dg data primer-> kuisioner online dll 

Mulai Menulis Proposal PKM-R (RE/RSH) 



• Kita tak akan bisa menulis proposal PKM-PM sebelum 
memahami persoalan yang sedang dihadapi oleh Mitra 
(masyarakat sasaran) yang kita pilih 

• Jangan pernah menulis proposal PKM-PM berbasis keinginan 
kita (sebagai penulis/pengusul proposal) 

• Tulislah proposal PKM-PM berbasis masalah yang dihadapi 
masyarakat dengan menawarkan solusi penyelesaian masalah 
masyarakat tersebut 

• Perlu observasi awal untuk menemukan kelompok 
masyarakat (sasaran) yang sedang menghadapi suatu masalah 
dan kita mencoba memahami masalahnya untuk selanjutnya 
menawarkan solusi bagi masalah tersebut 

• Ketemu calon mitra bisa luring  syaratnya prokes ketat 

Mulai Menulis Proposal PKM-PM 



• Kita tak akan bisa menulis proposal PKM-PI (Penerapan Iptek) 
sebelum memahami persoalan yang sedang dihadapi oleh 
Mitra UKM yang kita pilih 

• Jangan pernah menulis proposal PKM-PI berbasis keinginan 
kita (sebagai penulis/pengusul proposal) 

• Tulislah proposal PKM-PI berbasis masalah teknis yang 
dihadapi mitra UKM dengan menawarkan solusi penyelesaian 
masalah UKM tersebut 

• Perlu observasi awal untuk menemukan mitra UKM yang 
sedang menghadapi suatu masalah dalam produksinya dan 
kita mencoba memahami masalahnya untuk selanjutnya 
menawarkan solusi bagi masalah UKM tersebut 

• Ketemu calon mitra bisa luring  syaratnya prokes ketat 

Mulai Menulis Proposal PKM-PI 



• Perlu merenung untuk menemukan impian karya realistis yang 
bermanfaat 

 bagi masyarakat  

 bagi industri 

 bagi negara 

 bagi kemajuan iptek 

 . . . . . 

• Karya realistis yang dapat direalisasikan dalam jangka pendek 

• Karsa untuk mencipta “suatu karya” ini harus memiliki landasan 
ilmiah 

• Tahapan pelaksanaan dalam penciptaan karya harus dapat 
dipaparkan secara logis dan ilmiah 

Mulai Menulis Proposal PKM-KC 



• Awali dengan mindset bahwa anda akan berbisnis, bukan akan membantu 
masyarakat 

• Bermimpilah untuk menjadi pengusaha (walau awalnya hanya pengusaha 
kelas gurem) 

• Bisnis yang diimpikan akan berlanjut, bukan berhenti setelah masa 
pelaksanaan PKM 

• Bayangkan anda sedang akan mengajukan permohonan bantuan pendanaan 
bisnis yang anda rencanakan ke lembaga penyandang dana (misal Bank) 

 perlu meyakinkan bahwa bisnis anda memiliki prospek baik 

 peluang pasarnya bagus 

 Cash-flow untuk 5 tahun ke depan sangat menjanjikan 

 Bantuan dana di awal adalah untuk modal, sebagai starter usaha, jadi 
perputaran modalnya seperti bola salju yang menggelinding 

• Pandang Belmawa/Dikti sebagai lembaga penyandang dana, yang kebetulan 
sifatnya hibah, bukan pinjaman, namun pola pikirnya tetap harus 
memandang bisnis yang direncanakan akan menggunakan dana pinjaman 

Mulai Menulis Proposal PKM-K 



9/22/18 indwianiastuti@mail.ugm.ac.id 

Tujuan Program: 

Memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi 

dan nalarnya, untuk memikirkan tata kelola yang futuristik namun 

konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia 

maupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. 

Mulai Menulis Proposal PKM-GFK 

Kunci Gagasan: 

• Berorientasi kepada masa depan 

• Melibatkan kemanfaatan untuk banyak pihak secara berkesinambungan 

• Memiliki potensi implementasi 

Topik: 

 

 

• 17 tema SDGs (gender, kelaparan, Pendidikan, lingkungan dll) 

• Keprihatinan bangsa (Narkoba, korupsi, radikalisme, bencana dll) 



 Tulisan berisi gagasan KREATIF DAN FUTURISTIK yang 

menawarkan solusi suatu permasalahan yang 

berkembang di masyarakat namun implementable di 

masa depan 

 Tulisan bersifat OBYEKTIF (tidak emosional atau tidak 

subjektif) 

Tulisan didukung data dan/atau informasi terpercaya. 

 Bersifat ORISINIL (bukan karya jiplakan) dan menjauhi 

duplikasi 

Merupakan karya kelompok 

 Tidak ada usulan pembiayaan. Di beri insentif dan ke 

PIMNAS 

KARAKTERISTIK PKM-GT 
PKM GT 



Karakter PKM-AI 

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 
(riset mandiri, magang, atau PKM tahun 
lalu yang gak lolos PIMNAS) 

Tidak ada usulan pembiayaan 



Perjalanan PKM menuju PIMNAS 

Penyiapan 
Proposal 

Penyusunan 
Proposal 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Monev Dikti 
(PKP2) 

Presentasi 
PIMNAS 

Disain Slide 
Presentasi 

Disain Poster 
Lap. Akhir 
Artkl Ilmiah 

•Penemuan IDE 

•Kerangka IDE 

•Pembentukan TIM 

•Kelengkapan 
Informasi  Ilmiah 

•Struktur 

•Tampilan Fisik 

 

•Penuangan IDE 

•Kepatuhan Panduan 

•Kelengkapan 

•Kualitas Tulisan 

•Memulai Kegiatan 

•Kerjasama TIM 

•Finansial 

•Alat dan Bahan 

•Penyimpangan 

•Antri  Lab 

•Alokasi Waktu 

•Kesiapan Pamer 

•Yang dipamerkan 

•Kesadaran Peran 

•Kesadaran Waktu 

•Sikap, Kerjasama, 
dan Peran 

•Gaya dan Nada 

•Penguasaan 

•Kelengkapan Demo 

•Kualitas Isi 

•Kualitas Tampilan 

•Kerunutan 

•Kelengkapan 

•Durasi 

•Kerjasama TIM 

•Kualitas Isi 

• Jumlah Halaman 



2.  ISI UTAMA PROPOSAL dikemas dalam bentuk (pdf.), terdiri dari: daftar isi, 

halaman inti (pendahuluan-daftar pustaka maks.10 halaman), dan lampiran. 

Halaman daftar isi : i, ii, iii, …, yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman 

inti dan lampiran : 1, 2, 3, …, yang diletakkan pada sudut kanan atas. Isi utama 

proposal ditulis dengan: Tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12, 

teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri 

dan kanan, Layout menggunakan ukuran kertas A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, 

margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. 
 

Berkas isi utama proposal diunggah ke SIMBelmawa dengan penamaan file: 

namaketua_namapt_PKM-PM.pdf (sesuai bidang PKM) untuk divalidasi oleh dosen 

pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan.  

1. ISIAN KELENGKAPAN yang dientrikan secara langsung pada SIMBelmawa, 

dengan validasi oleh dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi bidang 

kemahasiswaan. Isian kelengkapan sampul meliputi Judul PKM-PM, nama dan 

nomor induk tim mahasiswa, asal PT pengusul, dan tahun usulan. 

Proposal PKM-PM terdiri 

dari: 

Sistematika Proposal PKM 

“Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak 

baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata.” 



DAFTAR ISI  

BAB 1. PENDAHULUAN  

Uraikan latar belakang disusunnya proposal dan permasalahan yang dihadapi mitra 

serta skala prioritas penyelesaian dari masalah tersebut.  

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT MITRA  

Uraikan secara umum profil dari masyarakat mitra, terutama kondisi dan potensi 

wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN  

Uraikan tahapan dan frekuensi kegiatan sesuai dengan solusi yang ditawarkan.  

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN  

4.1 Anggaran Biaya antara Rp 5.000.000 s.d Rp 10.000.000 dengan komposisi min. 80% 

operasional dan maks. 20% untuk administrasi.  

4.2 Jadwal Kegiatan Jadwal kegiatan disesuaikan dengan Tahap Kegiatan dan dibatasi 

selama 3 - 4  bulan.  

DAFTAR PUSTAKA: disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (Harvard style)  

LAMPIRAN  

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, Dosen             Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua 

Pelaksana 

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan  Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan 

dari Mitra 

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan  

dan Pembagian Tugas    Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra 

CONTOH  (PKM Bidang lain lihat Pedoman) 

Sistematika Penulisan Isi Utama Proposal PKM-PM 



Kreativitas tanpa Batas 





• Lihat proposal yang pernah didanai di tahun-tahun sebelumnya  

               (Amati, Tiru, Modifikasi/ATM) 

• Berfikirlah kreatif: 

         Suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang (atau sekelompok orang) 

           yang memungkinkan untuk membuat mereka menemukan pendekatan 

           -pendekatan atau juga terobosan baru dalam menghadapi situasi atau juga 

           sauatu masalah tertentu 

• Mendapat masukan dari pihak lain terkait ide dan gagasan: dosen, PKM center  

• Sensitif melihat fenomena sekitar yang bisa dijadikan inspirasi: fenomena sosial, 

budaya dll. 

Mencari ide PKM?? 



TUJUAN UTAMA?? 



MATUR NUWUN 
FB: Suherman Hokudai 

Youtube: Suherman UGM Channel 
 


