1.400 Mahasiswa Penerima Hibah PKM Kembali Mengikuti
Konsolidasi
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Sebanyak 1.400 mahasiswa UGM yang tergabung dalam 285 tim penerima hibah program
kreativitas mahasiswa (PKM) dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dirjen Dikti) mengikuti
konsolidasi ke-2 yang diadakan oleh universitas. Dalam kegiatan yang digelar Sabtu (2/4) lalu di
Fakultas Psikologi para mahasiswa mendapatkan arahan, bimbingan, dan pembinaan dalam
pelaksanaan program.
Acara ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan UGM
setelah sebelumnya diadakan konsolidasi pertama pada bulan Maret lalu. Berbeda dengan acara
sebelumnya yang hanya dihadiri oleh ketua dan 1 anggota kelompok, pada konsolidasi kali ini semua
elemen dalam kelompok diundang untuk hadir mulai dari ketua, anggota, bahkan dosen
pembimbing.
Kasubdit Kreativitas Mahasiswa, Ahmad Agus Setiawan, S.T., M.Sc., Ph.D., mengatakan pada tahun
2016 ini UGM menjadi universitas yang berhasil mendapatkan hibah PKM terbanyak, yaitu sebanyak
285 proposal PKM. Untuk memaksimalkan pelaksanan program PKM yang didanai, UGM
menyiapkan beberapa program pembinaan, salah satunya adalah konsolidasi.
“Beberapa program telah kami susun, salah satunya kegiatan konsolidasi. Setelah ini, program
pembinaan akan terus berlanjut dan di sela-sela itu akan ada monitoring dan evaluasi (monev)
internal sebelum nanti monev dari Dikti,” paparnya.
Ahmad Agus menjelaskan bahwa konsolidasi kedua ini diselenggarakan untuk melihat kesiapan

kelompok-kelompok PKM yang telah didanai dalam melaksanakan program. Selain itu juga sebagai
sarana untuk memantau kemajuan dan perkembangan program.
“Dari kegiatan ini juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai kesulitan dan kendala yang dihadapi
tim mahasiswa untuk dicarikan solusinya,” jelasnya.
Ditambahkannya, dalam kegiatan ini mahasiswa dikelompokkan per kelas sesuai bidang PKM
masing-masing. Selanjutnya, pada masing-masing kelas tim PKM langsung melakukan konsultasi
bersama dengan dosen pembina PKM UGM yang memberi pengarahan kepada masing-masing
kelompok secara bergantian. (Humas UGM/Ika)
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Penerima Hibah Penelitian FEB Meningkat Pesat
Dua Tim UGM Peroleh Dana Hibah Bina Desa Kemenristekdikti 2019
285 Tim Penerima Hibah PKM Lakukan Konsolidasi
3.853 Mahasiswa Terima Pengarahan Kebijakan Bidikmisi
UGM Optimalkan Pembiayaan Riset Kelompok

