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 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
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 Suatu Kemampuan yang terkait dengan
cara berpikir yang konvergen

 Mampu memberikan jawaban yang tepat
dalam suatu permasalahan / persoalan
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 Suatu kemampuan yang terkait dengan cara
berpikir yang divergen, yaitu mampu
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 Perhatikan pertanyaan (5W+1H) agar mudah
menemukan ide-ide yang bisa ditulis, sehingga
menulis bisa jadi gampang

 Pemicu ide ada dimana-mana. Yang dibutuhkan
hanyalah sikap mental yang kondusif dan kebiasaan
mengamati situasi sekitar

 Kita perlu mengetahui tempat atau situasi aktivitas
apa yang dapat memicu ide kreatif untuk menulis
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PKM

PKMP : Penelitian (Sainteks dan Soshum)

PKMT : Penerapan Teknologi

PKMK : Kewirausahaan
PKM

PKMK : Kewirausahaan

PKMM : Pengabdian Masyarakat

PKM-AI: Artikel Ilmiah

PKM-GT: Gagasan Tertulis





Pembuatan Proposal; Panduan di
http://www.belmawa.ristekdikti.go.id

Bimbingan dan Review dengan Dosen
Pembimbing

Daftar di http://pkm.unimal.ac.id

Mendapatkan username password

Lembar Pengesahan (TTD Ketua Tim,
Dosen Pembimbing, TTD + Stempel PD III
dan PR III)

Surat Pernyataan Ketua Tim

Scan Lembaran Pengesahan & Surat
Pernyataan, Proposal Fix

Login, isi biodata dan upload proposal di:
http://simbelmawa.ristekdikti.go.id

Review DIKTI

Pengumuman Proposal Lolos





• Baca dan pahami buku panduan yang disediakan
• Tentukan jenis PKM yang ingin anda buat
• Tentukan ide atau gagasan yang ingin anda buat
• cari data/informasi mendukung
• Lihat contoh proposal PKM yang lolos didanai DIKTI
• Cari dosen pembimbing dan anggota
• Jika terdapat kesulitan  lewati  bab selanjutnya atau

Konsultasi dengan dosen pembimbing
• Pengecekan ulang proposal PKM
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Tahapan Kegiatan PKM
Tahapan PKM 5 bidang (PKM-P, PKM-K, PKM-M, PKM-T, PKM-KC)
dibagi menjadi lima tahapan, yaitu
1) Pengusulan proposal
2) Desk evaluasi dan penetapan proposal yang didanai,
3) Pelaksanaan dan pelaporan,
4) Monitoring dan evaluasi, dan
5) Pimnas.
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1) Pengusulan proposal
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3) Pelaksanaan dan pelaporan,
4) Monitoring dan evaluasi, dan
5) Pimnas.
Tahapan PKMKT (PKM-AI dan PKM-GT) dibagi menjadi dua tahap,
yaitu:
1) P engusulan dan pra evaluasi Perguruan Tinggi pengusul
2) Desk evaluasi dan penetapan proposal yang mendapatkan insentif
(lihat Tabel 1.1).



Evaluasi Proposal dan Penetapan Proposal yang Didanai
Evaluasi proposal PKM dilakukan dalam tiga tahap, yaitu Pra Evaluasi, Evaluasi
Tahap I, dan Evaluasi Tahap II.

Pra Evaluasi dilakukan oleh reviewer internal Perguruan Tinggi pengusul dengan
menitikberatkan pada aspek-aspek berikut:
a. Kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib seperti: tanggal-

bulan-tahun proposal, tandatangan pengusul-dosen pendamping-
tandatangan ketua dan cap lembaga PT, biodata yang ditandatangani,
jumlah dan nomor halaman, surat pernyataan ketua pelaksana atau mitra
untuk PKM-T dan PKM-M, dan lain-lain.

b. Kesesuaian format proposal dan penulisan dengan Panduan PKM yang
berlaku.

c. Kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih.
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Setiap proposal yang lolos Pra Evaluasi selanjutnya harus
diunggah ke SIMBelmawa dan akan dievaluasi lebih lanjut

oleh reviewer nasional



TAHAP REVIEWER NASIONAL
1. Kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib seperti: tanggal-

bulan-tahun proposal, tandatangan pengusul-dosen pendamping-
tandatangan ketua dan cap lembaga PT, biodata yang ditandatangani,
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2. Kesesuaian format proposal dan penulisan dengan Panduan PKM yang
berlaku.

3. Kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih.
4. Tingkat kreativitas proposal yang terdiri dari aspek keterulangan topik, d a n

bobottantangan intelektual.
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The Blessing University
Format Sampul Muka
Sampul muka warna putih, kertas-sampul
buffalo ukuran A-4, soft-cover, tanpa
sampul plastik

Proposal Anda
BAGUS, tapi Cover
tidak sesuai format
yang ada, maka
LANGSUNG
TERELIMINASI

Proposal Anda
BAGUS, tapi Cover
tidak sesuai format
yang ada, maka
LANGSUNG
TERELIMINASI



The Blessing University
Format Halaman Pengesahan

Proposal Anda BAGUS,
Cover sesuai format,
namun halaman
pengesahan kurang
lengkap atau tidak
sesuai format yang ada,
maka LANGSUNG
TERELIMINASI
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