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Sebanyak 285 proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) UGM berhasil mendapatkan dana
hibah PKM dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). Proposal tersebut akan diseleksi
dan diikutkan dalam ajang Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS) 2016 yang akan berlangsung di IPB
dalam beberapa bulan mendatang.
Pencapaian tersebut menjadikan UGM sebagai perguruan tinggi dengan jumlah proposal PKM yang
paling banyak didanai Dirjen Dikti pada 2016. Diikuti ITS dengan 271 PKM, Universitas Brawijaya
264 PKM, Universitas Diponegoro dengan 229 PKM, dan IPB dengan 205 PKM.
Kasubdit Kreativitas Mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan UGM, Ahmad Agus Setiawan, S.T.,
M.Sc., Ph.D., menyampaikan pada tahun ini UGM mengajukan sebanyak 1.209 proposal PKM.
Namun, dari jumlah tersebut baru 285 proposal yang lolos memperoleh dana hibah penelitian.
“285 proposal PKM UGM yang mendapat dana hibah penelitian tersebut mencakup lima bidang,
yaitu 50 PKM Kewirausahaan, 154 PKM Penelitian, 12 PKM Teknologi, 45 PKM Karsa Cipta, dan 24
PKM Pengabdian Masyarakat,” ungkapnya, Selasa (23/2).
Pada tahun ini setidaknya terdapat sekitar 4.700 proposal dari berbagai perguruan tinggi Indonesia
yang lolos mendapatkan dana hibah penelitian PKM Dikti. Seluruh proposal yang didanai nantinya
akan bersaing dalam kompetisi tingkat nasional yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)
ke- 29 di Institut Pertanian Bogor (IPB). PKM ini dilaksanakan bagi seluruh mahasiswa dari berbagai
perguruan tinggi se-Indonesia.

“Ada sekitar 56 ribu proposal PKM yang masuk se-Indonesia dan mahasiswa UGM telah berhasil
melalui persaingan ketat mendapatkan dana hibah penelitian ini. Kedepan, persaingan menuju
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di IPB lebih berat lagi sehingga harus terus semangat,” katanya.
Agus menyampaikan tahun 2016 Dirjen Dikti memberikan dana hibah PKM rata-rata 7,5 juta untuk
setiap proposal. Dengan demikian UGM menerima dana penelitian PKM sekitar 2 miliar untuk 285
proposal yang berhasil lolos.
Pencapaian UGM dalam program PKM ini tidak terlepas dari keberadaan PKM Center UGM yang
dibentuk pada 2015 lalu. PKM Center ini menjadi wadah untuk menyiapkan mahasiswa dalam
persiapan pengajuan proposal PKM. Melalui PKM Center ini mahasiswa yang berminat mengajukan
proposal PKM dapat berkonsultasi dengan para alumni PKM dan PIMNAS sebelumnya.
“Pelaksanaan lima bidang PKM yang mendapat dana dari Dikti ini juga terus dikawal PKM Center.
Didampingi para alumni PKM/PIMNAS dan dibina oleh dosen pembina kreativitas mahasiswa UGM
dan dosen pembimbing PKM,” jelasnya.
Dikatakan Agus seluruh proposal yang mendapatkan dana Dikti akan melalui proses monitoring dan
evaluasi (monev). Selanjutnya, poposal yang berhasil lolos dari penilaian reviewer Dikti berhak maju
ke PIMNAS di IPB mendatang.
“Harapan kami banyak proposal lolos dan bisa menjadi juara di PIMNAS IPB 2016 besok ,” katanya.
Direktur Kemahasiswaan UGM, Drs. Senawi, M.P., menyampaikan bahwa UGM terus berupaya
meningkatkan kualitas tim PKM dari tahun ke tahun. Beberapa upaya tersebut antara lain dengan
memberikan pengarahan dan bimbingan secara intens pada tim mahasiswa yang akan mengajukan
proposal. Demikian pula dengan tim yang lolos mendapat dana hibah. Selain mendapatkan pelatihan
dan bimbingan juga akan dilaksanakan monev internal untuk memantapkan tim mahasiswa melaju
ke PIMNAS.
“Semoga tahun ini bisa meloloskan banyak tim PKM ke PIMNAS,” harapnya. (Humas UGM/Ika)
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