
PKM-T (1)



PKM-T (2)

• Mitra program yang dimaksud dalam hal ini adalah kelompok
masyarakat yang dinilai produktif.

• PKM-T mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan mitra terlebih
dahulu, karena produk PKMT merupakan solusi atas persoalan
prioritas mitra. 

• Dalam proposal program harus dilampirkan Surat Pernyataan
Kesediaan Bekerjasama dari Mitra pada kertas bermaterai Rp 6.000,-

•Mitra PROFIT (bengkel, UMKM, start up, Kelompok Tani, Kelompok
Masyarakat Wisata)



LUARAN PKM-T



KRITERIA DAN PENGUSULAN (1)

a. Peserta PKM-T 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 harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kegiatan/tim
dan anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan

e. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang 
berbeda atau dari satu program studi yangsama, dalam satu Perguruan 
Tinggi yang sama atau lintas Perguruan Tinggi



KRITERIA DAN PENGUSULAN (2)

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

g. Besarnya dana kegiatan per judul Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) s.d.
Rp12.500.000 (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 daftar
Pustaka

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





CONTOH JUDUL ( Lolos  PIMNAS 2019)

• Peningkatan layanan instalasi farmasi RS Panti Rini Kalasan Sleman
dengan sistem antrian berbasis web

• Sistem peringatan pelanggar marka jalan otomatis pada traffic light di 
D.I Yogyakarta

• Aplikasi berbasis web untuk pemasaran produk olahan salak guna
meningkatkan keuntungan petani



PKM-KC





KRITERIA DAN PENGUSULAN (1)

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

b. Anggota kelompok pengusul berjumlah 3 (tiga) orang

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

d. Kegiatan sesuai atau relevan dengan bidang ilmu Ketua Tim dan/atau
kebhinekaan keilmuan tim pengusul

e. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari program studi yang berbeda
dalam satu Perguruan Tinggi yang sama atau lintas Perguruan Tinggi



KRITERIA DAN PENGUSULAN (2)

f. Keanggotaan setiap kelompok PKM-KC disarankan berasal dari minimal 2 
(dua) angkatan yang berbeda

g. Besarnya dana kegiatan per judul minimal 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 10 
(sepuluh) maksimum, terhitung 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_PKMKC.pdf, kemudian diunggah ke
SIMBelmawa. Hardcopy dikumpulkan di PerguruanTinggi masing-masing.





CONTOH JUDUL ( Lolos  PIMNAS 2019)

• Alarm asap rokok (A2R)

• KOTEKA (Kontrol Tegangan Berbasis Android)

• KORSIMU (Kursi Oksitoksin Ibu Menyusui)



PKM AI-GT



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

b. Anggota kelompok pengusul berjumlah 3 (tiga) orang

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

d. Bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti/tim atau yang relevan disarankan
untuk mengikuti keilmuan sesuai PKM sumber penulisan PKM-AI

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-AI disarankan berasal dari minimal dua angkatan yang 
berbeda

g. Jumlah halaman maksimum yang diperkenankan untuk setiap Artikel Ilmiah adalah minimum 8 
(delapan) dan maksimum 10 (sepuluh)

h. Setiap mahasiswa pengusul harus membuat surat pernyataan tentang sumber tulisan PKM-AI 
(Lampiran 8.3) yang ditandatangani pengusul dan ketua prodi/departemen/jurusan serta di 
cap/stempel

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







Judul peraih insentif PKM-AI

• Peran semiotika dalam animasi sebagai media promosi kebudayaan

• Penerapan kode etik pariwisata dunia di desa wisata Jatiluwih Bali

• Peran kontrol diri dan kepribadian narsistik terhadap perilaku media sosial
remaja Jabodetabek

• Evaluasi terhadap perlindungan hukum pelecehan dan kekerasan seksual
pada anak

• Dampak bantuan dana desa pada transformasi local self government

• Human trafficking: problematika pembangunan manusia

• Gambaran prinsip komunikasi Islam oleh hijaber kontemporer di instagram

• Peran duta wisata dalam strategi pemasaran pariwisata di Kota Samarinda



PKM-GT (1)

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

b. Anggota kelompok pengusul berjumlah 3 (tiga) orang

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

d. Bidang kegiatan tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua
kelompok



PKM-GT (2)

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-GT disarankan berasal dari minimal 
dua angkatan yang berbeda, dapat bersifat multidisplin ilmu dalam PT yang 
sama atau lintas Perguruan Tinggi

g. Jumlah halaman yang diperkenankan untuk setiap proposal PKM-GT 
adalah maksimum 10 (sepuluh) halaman INTI Keseluruhan proposal disimpan
dalam satu file format PDF dengan ukuran file maksimum 5MB dan diberi
nama namaketuakelompok_namapt_PKMGT.pdf, kemudian diunggah ke
SIMBelmawa. Hardcopy dikumpulkan di Perguruan Tinggi masing- masing.





Judul peraih insentif PKM-GT

• Penggunaan media activity daily living (ADL) untuk membantu
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan tunagrahita

• SIMBERNAMA BALI (sistem pembelajaran sekehe nandur dan sekehe
manyi di provinsi Bali)

• IAA (Integrated Agribusiness area) guna mewujudkan entrepreneur 
skill dalam mendukung SDGs 2030

• Taman trigona sebagai penhaman preventif kepunahan ras manusia



PKM-GFK



KRITERIA DAN PENGUSULAN (1)

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

B.  Anggota kelompok pengusul berjumlah 3 (tiga) orang. Nama-nama
pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak boleh
disingkat

C. Bidang kegiatan tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua
kelompok

d. 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)

g. Keanggotaan setiap kelompok PKM-GFK disarankan berasal dari minimal dua angkatan

yang berbeda dapat bersifat multidisplin ilmu dalam Perguruan Tinggi yang sama atau

lintas Perguruan Tinggi

h. Proposal berisi halaman sampul (lampiran 10.1), lembar pengesahan (lampiran 10.2),

administrasi pelengkap yaitu jadwal kegiatan (lampiran 11.1), biodata pengusul dan

dosen pendamping (lampiran 11.2), justifikasi anggaran kegiatan (lampiran 11.3),

susunan organisasi tim penyusun dan pembagian tugas (11.4), tautan video YOU TUBE

dan sinopsis konten maksimum 500 kata (lampiran 10.3)

i. Skenario naskah berdurasi maksimal 10 menit dengan resolusi minimal 480P yang

selanjutnya diunggah pada kanal YOU TUBE Belmawa dan alamat tautan (link)

diunggah ke SIMBelmawa. Konten YOU TUBE dapat berupa video berisi gambar, foto

atau animasi, video clip, film pendek, musik atau kombinasinya







CONTOH JUDUL ( Lolos  PIMNAS 2019)-GFK

• DISASVR: Sistem Pendidikan Bencana Berbasis Virtual Reality, Solusi
Ketahanan Bencana di Indonesia 

• Keberlanjutan Kota dan Komunitas: Kota Hijau

• Kehidupan Bawah Laut Penyu Diambang Kepunahan Pesisir Pantai
Paloh Kabupaten sambas 

• TAMAN KOTAWA (Trash Management dan konsumsi yang 
bertanggung jawab)

• Mencegah penyalahgunaan narkoba dengan media televise

• Keberagaman bahasa



LAMPIRAN PENDUKUNG







ANGGARAN

• Yang tidak diperbolehkan:

• Honorarium untuk Tim, dosen pendamping dan pihak ke-3

• Konsumsi untuk Tim, dosen pendamping dan pihak ke-3

• Pembelian atau penyewaan Komputer PC, Laptop, Printer, ponsel, 
kamera, handycam, sewa lab dan peralatan lab lainnya, termasuk
gelas. Jika sifatnya wajib maksimal Rp 1.500.000

• Penggandan laporan kemajuan, lap akhir (kecuali diwajibkan oleh
PTS/PTS dalam bentuk hardcopy)

• Kertas lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan (eceran)

• Perjalanan seminar ke luar kota



ALASAN PKM DITOLAK



USULAN





Mitra dan gambaran teknologi



SEKIAN


