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Jenis PKM

• PKM 5 bidang (PKM penelitian-PKMP, pengabdian- PKMM, 
kewirausahaan-PKMK, penerapan teknologi-PKMT, dan PKM Karsa
Cipta-PKMKC)

• PKM Artikel Ilmiah/Gagasan Tertulis

• PKM GFK (Gagasan Futuristik konstruktif)







UAJY
Data menurut tahun

2018



PELUANG MATA KULIAH

• PKM Penelitian : Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif, Metode 
penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, Riset Media, Riset 
Komunikasi Strategis, Riset Pasar 

• PKM Kewirausahaan: Kewirausahaan kreatif, studi wiraswasta

• PKM Pengabdian : Komunikasi Kesehatan dan Lingkungan 

• PKM AI : Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif

• PKM GT: Komunikasi pemasaran terpadu, ekonomi kreatif

• PKM GFK: Komunikasi persuasif, Sinematografi 



Alur PKM

• Mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing ide PKM dan
kategori PKM

• Mahasiswa menyusun proposal sesuai pedoman dengan dosen
pembimbing, pedoman PKM dapat diunduh melalui
bit.ly/pedomanpkm2020 (masih menggunakan pedoman 2018-pedoman 
2019 belum ada)

• Ketua kelompok mendaftar PKM pendanaan tahun 2019 melalui link: 
bit.ly/pendaftaranpkm2020uajy sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019, 
setelah mendaftar, ketua kelompok akan diberi link oleh admin untuk
mengunggah proposal

• Ketua kelompok mengunggah proposal melalui one drive (menggunakan
akun NPM@uajy.ac.id) 

mailto:NPM@uajy.ac.id


PERAN
• Mahasiswa: menyusun proposal secara berkelompok dengan melakukan konsultasi

dengan dosen pembimbing, kontak dengan UKM KM untuk update informasi PKM

• Dosen pembimbing: mendampingi proses penyusunan proposal hingga pembuatan
laporan (apabila proposal didanai)

• Prodi: meng-update informasi dosen yang membimbing mahasiswa melalui mekanisme
rapat prodi (menyesuaikan mekanisme tiap prodi), memetakan peluang mata kuliah yang
berpeluang mengikuti PKM, mengesahkan proposal PKM

• Wakil Dekan III: mengupdate informasi mengenai PKM di media sosial dan website
Fakultas, membuat media komunikasi (WA grup) dalam lingkup Fakultas yang di
dalamnya terdiri atas Kaprodi dan dosen yang mendampingi PKM, membuat database
proposal mahasiswa FISIP dan mengumpulkan proposal dan halaman pengesahan untuk
ditandatangani oleh Kaprodi dan Wakil Rektor III

• UKM KM: Diseminasi informasi, menjadi pusat informasi mengenai PKM

• Tim Penalaran: melakukan sosialisasi, memberikan workshop bagi mahasiswa yang
berminat mengikuti PKM, melakukan review proposal internal, memberikan workshop
finalisasi proposal (pasca pengumuman hasil revew internal)



Timeline

• Sosialisasi PKM (internal) – Oktober 2019
• Pemantapan Ide –Oktober 2019

• Workshop ide kreatif dan inovatif – 18 Oktober 2019

• Workshop penyempurnaan proposal – 25 Oktober 2019

• Pendaftaran PKM (internal) – 30 Oktober 2019 (maksimal)

• Pengumpulan proposal PKM (internal) – 31 Oktober 2019 pukul 18.00
• Review internal – 1-14  November 2019

• Pengumuman hasil review internal – 15 November 2019

• Workshop pemantapan draft proposal- 23 & 24 November 2019 

• Upload simbelmawa DIKTI – Desember (Jadwal menyesuaikan DIKTI)

• Pengumuman Proposal yang didanai (5 bidang) – Februari 2020
• Monev Internal dan DIKTI– Juli 2020



Info tentang PKM 2019

• Bit.ly/pedomanpkm2020

• Instagram: @pkmuajy

• Line: @fqk5901q

• Website FISIP



PKM-P



LUARAN PKM-P



KRITERIA DAN PENGUSULAN (1)
a. Peserta PKM-P adalah kelompok mahasiswa aktif program 
pendidikan S-1 atau Diploma yang terdaftar di PD-Dikti

b. Anggota kelompok peneliti berjumlah 3 (tiga) orang

c. Nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak
boleh disingkat

d. Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti, atau
tim pengusul dan anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan

e. 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

f. Keanggotaan setiap kelompok PKM-P disarankan berasal dari minimal 
dua angkatan yang berbeda



KRITERIA DAN PENGUSULAN (2)

g. Besarnya dana penelitian per judul Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) 
s.d. Rp 12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

h. Jumlah halaman INTI setiap Proposal maksimum adalah 10 (sepuluh) 
mulai Pendahuluan sampai dengan Daftar Pustaka

i. Keseluruhan Proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan
ukuran file maksimum 5MB dan diberi nama: 
namaketuapeneliti_namapt_PKMP.pdf kemudian diunggah ke
SIMBelmawa. Hardcopy dikumpulkan di Perguruan Tinggi masing-
masing





CONTOH JUDUL (Lolos PIMNAS 2019)
• SMATA JOGJA (Smart Thematic Map Jogjakarta): Media Pembelajaran 

Literasi Spasial Penyandang Tunanetra Analisis Politik Dan Santet Pada 
Masyarakat Banyuwangi

• Mengungkap Konsumtivisme Dibalik Minimnya Literasi keuangan Pada 
Kalangan Remaja

• Computational Propaganda dalam Kampanye Pemilihan Presiden 2019
• Strategi Multiplier Effect Pengembangan Potensi Ekonomi Pariwisata di 

Desa Bebas Asap Rokok Pertama Di Dunia Studi Kasus : Desa Bone-bone 
Kabupaten Enrekang

• Pengaruh Keseimbangan Jangka Panjang dan Pendek Variabel Makro 
Ekonomi Terhadap Yield ORI

• Analisis Hukum Praktik Jual Beli di Pasar papringan Kabupaten Temanggung 
• Color Therapy : Red Lipstick Meningkatkan Self-Acceptance Mahasiswa 

Dalam Menghadapi Beauty Norms



PKM-K



LUARAN PKM-K



KRITERIA DAN PENGUSULAN (1)

a. Peserta PKM-K adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S-1 atau Diploma 
yang terdaftar di PD-Dikti

b. Anggota kelompok pengusul berjumlah 3–5 orang

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

d. Tidak terikat bidang ilmu, namun bidang kegiatan disarankan sesuai dengan bidang ilmu
ketua kelompok/tim dengan anggota dianjurkan berasal dari lintas bidang

e. 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

f. Keanggotaan setiap kelompok PKM-K disarankan berasal dari minimal dua angkatan yang 
berbeda



KRITERIA DAN PENGUSULAN (2)

g. Besarnya dana kegiatan per judul Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) s.d.
Rp 12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

h. Jumlah halaman INTI yang diperkenankan untuk setiap proposal 
adalah maksimum 10 (sepuluh) dihitung mulai Pendahuluan sampai
dengan Jadwal Kegiatan

i. Keseluruhan Proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan
ukuran maksimum 5MB, diberi nama file: 
namaketuapeneliti_namapt_PKMK.pdf, kemudian diunggah ke
SIMBelmawa. Hardcopy dikumpulkan di Perguruan Tinggi masing-
masing





CONTOH JUDUL ( Lolos  PIMNAS 2019)

• Komik legenda asli Sumatera Utara goes to internasional

• BAKAR KACA (Bantal Lukis Karikatur Kain Perca)

• Pop Up Book Cerita Rakyat Berbahan Kertas Daur Ulang



PKM-M



PRINSIP PKM-M



LUARAN PKM-M



KRITERIA DAN PENGUSULAN (1)

a. Peserta PKM-M adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S-1 
atau Diploma yang terdaftar di PD-Dikti

b. Anggota kelompok pengusul berjumlah 3–5 orang

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

d. Bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan tidak
harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kegiatan, dan anggota dari lintas
bidang sangat dianjurkan

e. 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



KRITERIA DAN PENGUSULAN (2)

f. Keanggotaan setiap kelompok PKM-M disarankan berasal dari
minimal dua angkatan yang berbeda

g. Besarnya dana kegiatan per judul Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) s.d.
Rp 12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

h. Jumlah halaman INTI setiap Proposal adalah maksimum 10 (sepuluh) 
dihitung mulai dari Pendahuluan sampai dengan Jadwal Kegiatan

i. Keseluruhan Proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan
ukuran file maksimum 5 MB dan diberi nama: 
namaketuapeneliti_namapt_PKMM.pdf, kemudian diunggah ke
SIMBelmawa. Hardcopy dikumpulkan di Perguruan Tinggi masing-
masing.





CONTOH JUDUL ( Lolos  PIMNAS 2019)

• Desa binaan berbasis masyarakat sehat yang mandiri dengan
menciptakan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) sejak dini di Desa
Percut Kecamatan Percut Sei Tuan

• Si Speda (Edukasi tentang Speech Delay) oleh tim penggerak PKK 
Kelurahan Bentiring Permai Kecematan Seberang Ulu II Palembang

• Mengabdi berkarya untuk negeri

• Pelatihan kriya, pengenalan metoda penjualan dan pemasaran bagi
ibu orang tua siswa TK


