285 Tim Penerima Hibah PKM Lakukan Konsolidasi
Monday, 07 Maret 2016 WIB, Oleh: Ika

Sebanyak 285 tim PKM UGM yang berhasil lolos mendapatkan dana hibah dari Dirjen Dikti
mendapatkan pengarahan dari pimpinan universitas dalam Konsolidasi Penerima Hibah PKM.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memantapkan langkah tim PKM dalam melaksanakan
program kedepan. Selain mengundang seluruh tim PKM, acara juga dihadiri dosen pendamping,
dosen pembina PKM UGM, dekan dan direktur sekolah vokasi, beserta wakil dekan dan wakil
direktur bidang akademik dan kemahasiswaan.
Dalam acara tersebut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UGM, Prof. dr. Iwan
Dwiprahasto, M.Med.Sc. Ph.D., mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah saling
bahu-membahu sehingga UGM menjadi universitas dengan jumlah penerima hibah PKM terbanyak
di antara universitas lainnya. Ia berharap hasil tersebut bisa menjadi modal dasar yang baik untuk
sukses di PIMNAS 29 mendatang yang rencananya akan dilaksanakan di IPB.
“UGM terus berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan PKM tahun 2016 dengan
mengupayakan berbagai support seperti dana talangan dan kemudahan dalam penggunaan fasilitas
laboratorium,” paparnya Kamis (3/3) di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM.
Kasubdit Kreativitas Mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan UGM, Ahmad Agus Setiawan, S.T.,
M.Sc., Ph.D., mengatakan bahwa konsolidasi tersebut merupakan salah satu upaya mempersiapkan
tim UGM dalam pelaksanaan PKM. Melalui kegiatan ini diharapkan pelaksanaan PKM dapat berjalan
dengan baik.
“Konsolidasi ini merupakan bentuk support penuh UGM kepada tim yang telah berhasil lolos

didanai. Ditujukan untuk memberikan arahan kepada tim yang telah berhasil lolos didanai Dikti
dalam pelaksanaan program,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Dr. Med. dr. Indwiani Astuti, narasumber yang juga merupakan juri
nasional PKM, menekankan pentingnya keseriusan dalam pelaksanaan program. Menurutnya,
persaingan dalam PKM sangat ketat sehingga penting memikirkan berbagai upaya agar bisa lolos
saat monitoring dan evaluasi (monev) eksternal oleh Dikti.
Sementara Drs. Haryanto, M.Si., narasumber lainnya, meminta kepada seluruh tim yang berhasil
mendapatkan dana untuk berpikir dan bertindak secara kreatif dalam melaksanakan program.
Pasalnya, kreativitas menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan PKM. (Humas UGM/Ika)
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