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Pendahuluan



Pengertian Program reativitas Mahasiswa

• Program Kreativitas Mahasiswa (P M) merupakan salah satu  
program Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
(DP2M), Ditjen Dikti untuk meningkatkan kualitas peserta didik di  
perguruan tinggi

 Tujuan diadakannya Program :
 Mengembangkan Mahasiswa

 Supaya inovatif, cerdas serta kreatif

 Pemilihan kategori program sesuai minat, bakat dan atau bidang ilmu

 Bermanfaat bagi masyarakat



PKM juga sebagai wadah peningkatan mutu lulusan PT

MUTU

LULUSAN

academic  

knowledge

communication
skill

skill of  
thinking

management  
skill



Pada intinya : Membuat Proposal (5 bidang)



5 bidang tersebut

Yaitu :



1.P M-P (PKMPenelitian)
PKM-P merupakan karya kreatif  
untuk menjawab permasalahan,  
pengembangan dan teori yang  
dilaksanakan dengan melakukan  
penelitian

PKM-P lebih menekankan pada  
pemecahan masalah yang  
ditunjukkan pada metodologi  
penelitian



Proposal yang akan diajukan harus mampu menjawab secara jelas  

pertanyaan-pertanyaan berikut:

• Apa pentingnya penelitian tersebut dilakukan ?
• Apa rumusan masalah mendasar yang akan dipecahkan melalui  

penelitian ini ?

• Apa sebetulnya tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tsb
• Bila proposal ini nantinya disetujui, luaran seperti apa yang akan  

dihasilkan ?

• Kegunaan / manfaat apa yang dapat diperoleh ? (bagi masyarakat ?

– bagi perkembangan ilmu pengetahuan ?)

PROPOSAL PKM-P



PROPOSAL PKM-P

Proposal yang diajukan harus bisa memberikan gambaran yang memadai terkait dengan:

biaya, jadwal kerja, personil pelaksana kegiatan

• Apakah rincian biaya sudah disajikan secara rinci dan relevan ?

• Apakah penjadwalan kerja cukup detil ?

• Apakah jumlah pelaksana kegiatan sudah memenuhi persyaratan ?

• Apakah kualifikasi pelaksana telah memadai, terkait dengan topik/judul yang dipilih ?

(untuk memenuhi syarat ini, dianjurkan untuk lintas prodi)

• Apakah daftar riwayat hidup sudah dibuat untuk setiap calon pelaksana kegiatan



2. P M-T (PKM PenerapanTeknologi)
PKMT merupakan kreativitas yang inovatif dalammenciptakansuatu  

karya teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah dan  

dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat (kelompok tani,  

industri kecil, dll)

Produk dapat berupa : prototipe, model, peralatan,proses,  

perangkat lunak,sistem

PKMT mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran denganmitra,  

karena produk PKMT merupakan solusi atas persoalan yang  

diprioritaskan mitra (mitra sebagai entry point)

Dasar Teknologi yang akan diterapkan sudah tersedia,bukan

dicari melalui penelitian dalam program ini



3. P M-K (PKMKewirausahaan)
PKM Kewirausahaan (PKM-K)  

merupakan kreativitas yang inovatif  

dalam menciptakan peluang pasar

Umumnya didahului oleh survei pasar,  

karena relevansinya yang tinggi  

terhadap terbukanya peluang  

perolehan profit bagi kegiatan ini



• Menggali potensi kreatifitasdan keterampilan mahasiswa untuk  
berwirausaha.

• Mengarahkan ‘mind set’ mahasiswa menjadi ‘job creater’bukan  
lagi menjadi ‘job seeker

• Memberikan pemahaman dan menumbuh-kembangkan  
jiwa kewirausahaan mahasiswa (enterpreneurship).

• Memotifasi dan menfasilitasi mahasiswa dalam merintis,  
merencanakan, dan merealisasikan peluang usaha/bisnis  
dari karya kreatif dan inovatifnya.



4. P M-M (PKM PengabdianMasyarakat)
PKM Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-

M) merupakan kreativitas yang inovatif dalam  

membantu memecahkan persoalan di  

masyarakat

Bentuk kegiatan dapat berupa penataan dan  

perbaikan lingkungan, pelatihan keterampilan  

kelompok masyarakat, pengembangan  

kelembagaan masyarakat, penciptaan karya  

seni dan olah raga, dll.



5. P M-KC (PKM KarsaCipta)

• PKM-KC merupakan program
penciptaan yang didasari atas karsa
dan nalar mahasiswa, bersifat
konstruktif serta menghasilkan suatu
sistem, desain, model/barang atau
prototipe dan sejenisnya. Karya cipta
tersebut mungkin belum memberikan
nilai kemanfaatan langsung bagi
pihak lain



2 bidang yang lain,
• Yaitu :

PKM AI (Artikel Ilmiah)  

PKM GT (GagasanTertulis)

Bukan pembuatan proposal



6. P M-AI (PKM Artikel Ilmiah)
PKM-AI merupakan kegiatan penulisan  

ilmiah dari suatu hasil karya mahasiswa  

dalam pendidikan (praktek lapangan, KKN,  

PKM, magang, dll), penelitian dan  

pengabdian masyarakat (kewirausahaan, dll)

Peserta PKM-AI dapat berasal dari semua  

bidang ilmu

Tulisan yang dibuat harus berasal dari hasil  

karya mahasiswa peserta yang telah selesai  

dilaksanakan



7. P M-GT (PKM GagasanTertulis)
PKM-GT merupakan wahana mahasiswa dalam

berlatih menuliskan ide-ide kreatif sebagai

respons intelektual atas persoalan-persoalan 

aktual yang dihadapi masyarakat

Ide unik, kreatif dan bermanfaat sehingga  

idealisasi kampus sebagai pusat solusi dapat  

menjadi kenyataan.

Melalui PKM-GT, level nalar mahasiswa tidak  

hanya dituntut sampai sebatas mengekspos fakta  

tetapi justru harus mampu memberi atau  

menawarkan solusi.



Kriteria dalam Bidang Kegiatan P M



Modal Dasar Penyusunan P M
• Baca dan pahami buku panduan yang disediakan

• Pahami perbedaan substansi antara PKM-AI dengan
PKM yang lain, serta bentuk-bentuk karya penulisan
yang lain

• Pahami aturan administratif tentang “yang diijinkan”
dan “yang tidak diijinkan”, misalnya jumlah halaman,
lampiran, sumber penulisan, dan lain-lain

• Pahami kelengkapan yang harus disertakan

• Patuhi format dan sistematika penulisan yang telah  
ditetapkan



Persyaratan Administratif P M
• Peserta PKM-P adalah kelompok mahasiswa yang sedang aktif  

dan terdaftar mengikuti program pendidikan S-1 atau Diploma;
• Anggota kelompok peneliti berjumlah 3–5 orang;
• Nama-nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap  

dan tidak boleh disingkat;
• Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti

dan anggota dari lintas angkatan dan lintas bidang sangat  
dianjurkan;

• Seorang mahasiswa hanya boleh mengusulkan satu judul
penelitian sebagai ketua;

• Seorang dosen diperkenankan membimbing maksimum  
sepuluh kelompok (untuk seluruh bidang kegiatan PKM).



Persyaratan Administratif P M
• Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang  

berbeda atau dari satu program studi yang sama, namun masih dalam  
satu perguruan tinggi yang sama;

• Keanggotaan setiap kelompok PKM disarankan berasal dari minimal  
dua angkatan yang berbeda;

• Besarnya dana PKM per judul Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu  
rupiah) s.d. Rp12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

• Jumlah halaman maksimum yang diperkenankan untuk setiap usulan  
adalah 10 halaman (tidak termasuk Hlm Kulit Muka, Hlm Pengesahan,  
Daftar Isi, Daftar Gambar, CV pengusul serta Surat Pernyataan
Kesediaan Mitra);

• Keseluruhan usulan disimpan dalam satu file format PDF dengan  
ukuran file maksimum 5 MB dan diberi nama  
NamaKetuaPeneliti_NamaPT_PKMX.pdf, kemudian diunggah ke SIM-
LITABMAS. Hardcopy dikumpulkan di Universitas masing-masing.



Kiat agarProposal P M LolosSeleksi

• Proposal harus lengkap dan sesuai dengan format

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

• Ada benang merah (hubungan/korelasi) antara Judul, Latar  
Belakang, Perumusan Masalah, Tinjauan pustaka, Metode  
Pelaksanaan Program dan Target Luaran

• Manfaat yang jelas baik bagi mahasiswa maupun msyarakat

• Terlihat adanya kerjasama tim yang baik, kalau bisa dirinci  
dalam proposal

• Adanya kesesuaian biaya dan target luaran, kalau bisa  
biaya dirinci secara detil



TipsMencari TopikProposal P M

Pilih masalah aktual, hangat, relevan dan  

mendesak untuk dipecahkan

Kaitkan dengan bidang PKM yang ada untuk  

mencari solusinya

Sedapat mungkin bermanfaat langsung bagi  

masyarakat



Terima Kasih  
Sukses untuk  

Anda


