


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

Bertujuan untuk:
 Pengembangan Diri Mahasiswa

 Inovatif, Cerdas dan Kreatif

 Sesuai Minat, Bakat dan atau Bidang Ilmu

 Bermanfaat bagi Masyarakat

 Profit atau Non-Profit Oriented



Kegiatan yang 

Inovatif, Cerdas

dan Kreatif

dalam bidang

ilmu yang 

ditekuni

Konsep Dasar P M

Keahlian

Sikap

Tanggung
Jawab

Kerjasama
Tim

Kemampuan
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SUMBER IDE 
CERDAS DAN KREATIF

Bacaan laporan 

hasil penelitian

Seminar dan 

diskusi

Pernyataan 

pemegang 

otoritas

Pengamatan Pengalaman 

pribadi

Browsing

internet



Kriteria P M
NOVEMBER

MARET



Bidang dan Muara Kegiatan P M



P M-P (PKM Penelitian)

PKM-P merupakan program 
penelitian untuk mampu
menjawab berbagai
permasalahan keilmuan.

Program ini dikelompokan
menjadi penelitian bidang
eksakta (PKM-PE) dan sosial
humaniora (PKM-PSH)



P M-PE (PKM Penelitian Eksakta)

PKM-PE merupakan program penelitian yang 

dimaksudkan untuk mampu menjawab berbagai

macam permasalahan yang berkaitan dengan

isu terkini bidang eksakta, misalnya:

 mengidentifikasi faktor penentu mutu produk

 inventarisasi atau eksplorasi sumber daya

 modifikasi produk

 identifikasi dan pengujian khasiat senyawa

kimia bahan alam

 dan lain-lain



P M-PSH (PKM Penelitian SosHum)

PKM-PSH merupakan program penelitian untuk

memecahkan masalah sosial humaniora, misal: 

 survei kesehatan anak jalanan

 metode pembelajaran aksara daerah di siswa

sekolah dasar

 pengembangan metode pembelajaran

 laju pertumbuhan ekonomi di sentra kerajinan

 permasalahan psikologi, budaya, seni yang 

mewarnai perilaku masyarakat dan hal-hal

yang berkaitan dengan kearifan local

 dan lain-lain



P M-K (PKM Kewirausahaan)
Merupakan program pengembangan ketrampilan

mahasiswa dalam berwirausaha dan berorientasi

pada profit.

Komoditas usaha yang dihasilkan dapat berupa

barang atau jasa yang selanjutnya merupakan salah

satu modal dasar mahasiswa berwirausaha dan

memasuki pasar.

Komoditas tim PKM-K hendaknya tidak menjadi

kompetitor produk sejenis yang merupakan

penghasilan masyarakat.

Pemeran utama berwirausaha dalam hal ini adalah

mahasiswa, bukan masyarakat, ataupun mitra lainnya.



P M-M (PKM Pengabdian Masyarakat)

Merupakan program penerapan ilmu pengetahuan, teknologi

dan seni dalam upaya peningkatan kinerja, membangun

keterampilan usaha, penataan dan perbaikan lingkungan, 

penguatan kelembagaan masyarakat, sosialisasi

penggunaan obat secara rasional, pengenalan dan

pemahaman aspek hukum adat, upaya penyembuhan buta

aksara dan lain-lain bagi masyarakat baik formal maupun

non-formal, yang sementara ini dinilai kurang produktif.

Disyaratkan dalam Proposal program ini adanya komitmen

bekerjasama secara tertulis dari komponen masyarakat yang 

akan dibantu/menjadi khalayak sasaran. Mitra PKM-M adalah

masyarakat yang tidak berorientasi profit.



P M-KC (PKM Karsa Cipta)

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 bisa saja belum 

memberikan nilai kemanfaatan langsung 

bagi pihak lain



P M-T (PKM Penerapan Teknologi)
 Merupakan program bantuan teknologi (mutu bahan baku, prototipe, 

model, peralatan atau proses produksi, pengolahan limbah, sistem

jaminan mutu, kemasan dan lain-lain) atau manajemen (perbaikan

mutu kinerja SDM, pemasaran, embukuan, status usaha, HaKI dan

lain-lain) atau lainnya bagi industri berskala mikro atau kecil (industri

rumahan, pedagang kecil atau koperasi), menengah atau bahkan

berskala besar, yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan

sesuai dengan kebutuhan calon mitra program. Mitra program yang 

dimaksud dalam hal ini adalah kelompok masyarakat yang

berorientasi pada profit, misalnya: pedagang, klinik bersalin, 

penyedia jasa dan sebagainya.

 PKM-T mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan mitra terle-

bih dahulu, karena produk PKM-T merupakan solusi atas persoalan

prioritas mitra. Dengan demikian, di dalam usul program harus

dilampirkan Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dari Mitra.



P M-AI (PKM Artikel Ilmiah)
 Merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber

dari hasil kegiatan kelompok mahasiswa dalam bidang

pendidikan, peneli-tian atau pengabdian kepada masyarakat

(misalnya studi kasus, praktik lapang, KKN, PKM, magang).

 Tiga karakter utama PKM-AI, yaitu: a) tidak ada usulan

pembiayaan; b) usulan berupa artikel ilmiah siap terbit yang 

mengikuti kelaziman kaidah penulisan suatu jurnal ilmiah; c)

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.

 Penulisan mahasiswa mandiri seperti Skripsi atau Tugas Akhir

maupun hasil praktikum tidak diperkenankan, karena tidak

ada unsur kerjasama tim dan unsur kreativitas.



P M-GT (PKM Gagasan Tertulis)
 Merupakan program penulisan ide atau gagasan visioner

kelompok mahasiswa, berupa konsep yang memuat strategi

solutif tentang sesuatu persoalan regional atau bahkan

nasional.

 Gagasan yang dituliskan dapat mengacu kepada isu aktual

yang ada di masyarakat dan memerlukan solusi sistemik

berjangka panjang berdasarkan hasil karya pikir yang 

cerdas dan implementatif.

 Ide tersebut tidak terikat bidang ilmu, harus unik, kreatif, 

visioner 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.



Modal Dasar Penyusunan P M

Baca dan pahami buku panduan yang disediakan

Pahami perbedaan substansi antara PKM yang satu

dengan PKM yang lain, termasuk kerangka dan format

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 adalah kelompok mahasiswa program pendidikan S-1 

atau Diploma yang terdaftar di PD-DIKTI; 

 Peserta PKM terdiri dari 3 orang untuk PKM-P dan PKM-KC, 

sedangkan untuk PKM-K, PKM-M dan PKM-T, terdiri dari 3-5 orang;

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

tidak boleh disingkat;

 Keanggotaan setiap kelompok PKM disarankan berasal dari minimal 

dua angkatan yang berbeda;

 Bidang kajian harus/dianjurkan sesuai dengan bidang ilmu ketua 

peneliti/kegiatan dan anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan; 

 Seorang mahasiswa disarankan mengajukan tidak lebih dari dua

proposal dengan catatan menjadi ketua di satu proposal PKM dan

anggota di proposal yang lain atau menjadi anggota di keduanya;

 Seorang dosen dianjurkan membimbing tidak lebih dari 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; 

 Besarnya dana PKM per judul Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) s.d. 

Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

 Jumlah halaman maksimum setiap Proposal adalah 10 halaman

dihitung mulai Pendahuluan sampai dengan Daftar Pustaka

(tidak termasuk Halaman Sampul Muka, Halaman Pengesahan, Daftar 

Isi, Daftar Gambar, Biodata Pengusul dan Dosen Pendamping, serta 

Surat Pernyataan Ketua dan Kesediaan Mitra/lampiran lainnya);

 Keseluruhan Proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan 

ukuran file maksimum 5 MB dan diberi nama 

NamaKetuaPeneliti_NamaPT_PKMX.pdf, kemudian diunggah ke 

SIMBelmawa. Hardcopy dikumpulkan di Universitas masing-masing.



Persyaratan Administratif P -
 Pengusul PKM-AI / PKM-GT adalah kelompok mahasiswa aktif

program pendidikan S-1 atau Diploma yang terdaftar di PD-DIKTI;

 Anggota kelompok pengusul berjumlah 3 orang;

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

tidak boleh disingkat;

 Bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok

atau yang relevan untuk PKM-AI, tetapi tidak harus untuk PKM-GT;

 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-AI / PKM-GT disarankan berasal

dari minimal dua angkatan yang berbeda;



Persyaratan Administratif P -
 Jumlah halaman maksimum yang diperkenankan untuk setiap

proposal maksimum 10 (sepuluh) halaman, tidak termasuk halaman

awal dan lampiran)

 Seorang mahasiswa disarankan mengajukan tidak lebih dari dua

proposal dengan catatan menjadi ketua di satu proposal PKM dan

anggota di proposal yang lain atau menjadi anggota di keduanya;

 Seorang dosen dianjurkan membimbing tidak lebih dari sepuluh 

kelompok (untuk seluruh bidang kegiatan PKM).

 Keseluruhan Proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan

ukuran file maksimum 5 MB dan diberi nama: 

NamaKetuaPeneliti_NamaPT_PKMX.pdf, kemudian diunggah ke

SIMBelmawa. Hardcopy dikumpulkan di Perguruan Tinggi masing-

masing.



Persyaratan Khusus P -
 Jumlah halaman maksimum yang diperkenankan untuk setiap

proposal PKM-AI adalah minimum 8 (delapan) dan maksimum 10 

(sepuluh), tidak termasuk Halaman Kulit Muka, Halaman Pengesahan, 

Surat Pernyataan sumber tulisan, Biodata pengusul dan dosen

pendamping)

 Setiap mahasiswa pengusul harus membuat surat pernyataan tentang

sumber tulisan PKM-AI (sebagai lampiran); yang ditandatangani

pengusul dan ketua prodi/departemen/jurusan serta di cap.

Persyaratan Khusus P -
 Jumlah halaman maksimum yang diperkenankan untuk setiap

proposal PKM-GT adalah maksimum 10 (sepuluh), tidak termasuk

Halaman Sampul, Halaman Pengesahan, Daftar Isi, Daftar Gambar, 

Biodata pengusul dan dosen pendamping)



Sistematika Proposal P

Proposal PKM ditulis menggunakan huruf Times New Roman 

ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi.

Ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin kanan, atas dan

bawah masing-masing 3 cm.

Halaman Sampul sampai dengan Daftar Isi diberi nomor halaman

dengan huruf: i, ii, iii,.. dst yang diletakkan pada sudut kanan

bawah

Halaman utama yang dimulai dari Pendahulaan sampai dengan

halaman Lampiran diberi halaman dengan angka latin: 1, 2, 

3,...dst. yang diletakkan pada sudut kanan atas.



Sistematika Proposal P -
 HALAMAN SAMPUL

 HALAMAN PENGESAHAN

 DAFTAR ISI

 BAB 1. PENDAHULUAN

 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

 BAB 3. METODE PENELITIAN

 BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

 DAFTAR PUSTAKA

 LAMPIRAN-LAMPIRAN
- Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pendamping yang ditandatangani

- Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

- Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti



Sistematika Proposal P -
 HALAMAN SAMPUL

 HALAMAN PENGESAHAN

 DAFTAR ISI

 BAB 1. PENDAHULUAN

 BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

 BAB 3. METODE PELAKSANAAN

 BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

 LAMPIRAN-LAMPIRAN
- Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pendamping yang ditandatangani

- Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

- Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana



Sistematika Proposal P -
 HALAMAN SAMPUL

 HALAMAN PENGESAHAN

 DAFTAR ISI

 BAB 1. PENDAHULUAN

 BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

 BAB 3. METODE PELAKSANAAN

 BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

 LAMPIRAN-LAMPIRAN
- Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing yang ditandatangani

- Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

- Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

- Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra (harus ada)

- Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja



Sistematika Proposal P -
 HALAMAN SAMPUL

 HALAMAN PENGESAHAN

 DAFTAR ISI

 BAB 1. PENDAHULUAN

 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

 BAB 3. METODE PELAKSANAAN

 BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

 DAFTAR PUSTAKA

 LAMPIRAN-LAMPIRAN
- Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing yang ditandatangani

- Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

- Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

- Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra

- Lampiran 6. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkembangkan

- Lampiran 7. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja



Sistematika Proposal P -
 HALAMAN SAMPUL

 HALAMAN PENGESAHAN

 DAFTAR ISI

 BAB 1. PENDAHULUAN

 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

 BAB 3. METODE PELAKSANAAN

 BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

 DAFTAR PUSTAKA

 LAMPIRAN-LAMPIRAN
- Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing yang ditandatangani

- Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas

- Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

- Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkembangkan



Sistematika Proposal P -
 HALAMAN SAMPUL

 HALAMAN PENGESAHAN

 ISI ARTIKEL

- JUDUL

- NAMA PENULIS

- ABSTRAK DAN ABSTRACT

- PENDAHULUAN

- TUJUAN

- METODE

- HASIL DAN PEMBAHASAN

- KESIMPULAN
- UCAPAN TERIMAKASIH (jika ada)

- DAFTAR PUSTAKA

 LAMPIRAN-LAMPIRAN
- Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

- Lampiran 2. Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana

- Lampiran 3. Surat Pernyataan Sumber Tulisan PKM-AI



Sistematika Proposal P -
 HALAMAN SAMPUL

 HALAMAN PENGESAHAN

 DAFTAR ISI

 BAGIAN INTI

- PENDAHULUAN

- GAGASAN

- KESIMPULAN

- DAFTAR PUSTAKA

 LAMPIRAN-LAMPIRAN
- Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

- Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Penyusun dan Pembagian Tugas

- Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim











Prosedur Pengajuan Proposal P
1. Mahasiswa pengusul mendaftarkan diri di portal http://pkm.umj.ac.id pada

menu Pendaftaran PKM.

2. Login ke email resmi mahasiswa di https://mail.umj.ac.id dengan username 

dan password yang sudah diberikan setelah melakukan pendaftaran PKM

3. Silahkan gunakan informasi pada email untuk akses masuk ke e-pkm di 

portal http://pkm.umj.ac.id

4. Lengkapi data NIDN Dosen dan Data Anggota

5. Unggah Proposal oleh Mahasiswa Pengusul

6. Koreksi penulisan Proposal oleh Korektor

7. Unggah kembali oleh korektor proposal hasil koreksi di portal e-pkm

8. Review dan Penilaian oleh Reviewer PKM Internal

9. Penetapan Lolos Seleksi berdasarkan nilai tertinggi disertai Berita Acara untuk

dilaporkan ke Kemenristekdikti

10. Seluruh Proposal diperbaiki (jika diperlukan) dan dilengkapi, baik yang lolos
seleksi maupun tidak.

http://pkm.umj.ac.id/
https://mail.umj.ac.id/
http://pkm.umj.ac.id/


Prosedur Pengajuan Proposal P
11. Bagi yang lolos seleksi akan mendapatkan akun untuk login ke SIMBelmawa, 

mengisi data dan cetak lembar pengesahan.

12. Bagi yang tidak lolos seleksi, cetak lembar pengesahan manual yang sudah

disiapkan.

13. Lengkapi tanda tangan di lembar pengesahan, termasuk tanda tangan

Warek III dan stempel UMJ.

14. Gabung lembar pengesahan dengan file proposal dan jadikan file pdf 

dengan nama file NamaKetua_UMJ_PKMX.pdf (X = skema PKM masing-

masing), dengan ukuran < 4,5 MB.

15. Bagi yang lolos seleksi, unggah file proposal ke SIMBelmawa antara 20 – 25 
November 2017

16. Semua mahasiswa pengusul (baik lolos seleksi ataupun tidak), unggah file 

proposal ke e-pkm dan kumpulkan 1 (satu) rangkap hardcopy proposal asli

ke BKA UMJ untuk keperluan arsip dan monitoring antara tanggal 26 
November s/d 2 Desember 2017.



Alur Pengajuan

Proposal PKM 2017



Pengusulan Proposal dan Klasterisasi PT

 Direktorat Jenderal Belmawa membuat pengelompokan/klasterisasi

Perguruan Tinggi pengusul dengan didasarkan pada ranking kemahasiswaan

dan rekam jejak PKM dari setiap Perguruan Tinggi.

 Setiap usulan PKM yang akan diunggah harus melalui proses evaluasi internal 

di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, setiap Perguruan Tinggi diwajibkan

menyertakan berita acara evaluasi internal proposal PKM.



Kiat agar Proposal P M Lolos Seleksi
 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



Tips Mencari Topik Proposal 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



Pencapaian P M UMJ

Tahun
Jumlah Proposal Jumlah Lolos Jumlah Dana

PKM-KT PKM-5 Total PKM-KT PKM-5 Total PKM-KT PKM-5 Total

2011 - 1 1 - 1 1 - 7,000,000 7,000,000 

2012 - 19 19 - 15 15 - 129,500,000 129,500,000 

2013 14 56 70 2 13 15 6,000,000 116,105,250 122,105,250 

2014 63 29 92 1 2 3 3,000,000 21,780,000 24,780,000 

2015 170 419 589 3 9 12 9,000,000 60,500,000 69,500,000 

2016 327 570 897 2 20 22 6,000,000 179,000,000 185,000,000

























Terima Kasih…


