13 Tim PKM UGM Lolos PIMNAS 2018
Tuesday, 07 Agustus 2018 WIB, Oleh: Ika

Sebanyak 13 tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Gadjah Mada (UGM) dinyatakan
lolos melaju ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-31 yang akan dilaksanakan pada 28
Agustus hingga 2 September 2018 di Universitas Negeri Yogyakarta.
Kepala Subdirektorat Kreativitas Mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan UGM, Suherman, S.Si.,
M.Sc., Ph.D., menyampaikan 13 tim UGM yang berhasil lolos ke PIMNAS meliputi 1 tim PKM
Kewirausahaan, 1 tim PKM Karsa Cipta, 4 tim PKM Pengabdian Masyarakat, 4 tim PKM Penelitian
Eksakta, serta 2 tim PKM Gagasan Tertulis.
“Tahun ini UGM berhasil meloloskan 13 tim untuk berkompetisi di PIMNAS 2018,” katanya saat
dihubungi Selasa (7/8).
Suherman menyebutkan pada tahun 2018 ini UGM mengirimkan sebanyak 700 proposal PKM. Dari
jumlah tersebut hanya 227 proposal yang lolos memperoleh dana hibah pelaksanaan program Dikti.
Setelah melalui tahapan seleksi monitoring dan evaluasi terdapat 13 tim PKM UGM yang dinyatakan
layak untuk beradu di PIMNAS 2018 mendatang.
“Memang dari sisi jumlah mengalami penurunan dibanding tahun lalu yakni ada 31 tim yang lolos
PIMNAS. Kendati jumlahnya turun tetapi bisa menghasilkan hasil maksimal,” ungkapnya.
Penurunan ini karena kebanyakan laporan kemajuan PKM yang diajukan tim PKM UGM tidak
memenuhi format teknis yang telah ditentukan oleh Dikti. Hal ini menjadi cacatan dan evaluasi
untuk penyiapan tim PKM UGM kedepan agar bisa mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.

“Hal ini jadi catatan penting mengingat topik PKM UGM yang diajukan sebenarnya bagus-bagus.
Namun, ini menjadi tidak bermakna ketika tim tidak tertib format dan kepatuhan terhadap tata cara
penyusunan laporan kemajuan rendah,” paparnya.
Sementara menghadapai PIMNAS mendatang UGM terus melakukan evaluasi dan persiapan dengan
memberikan pembekalan serta pelatihan sofft skill dan hard skill. Kontingen UGM akan diberikan
pembekalan secara intensif melalui bootcamp yang akan dilaksanakan pada 12-14 Agustus 2018.
“Kita persiapkan tim UGM sebaik mungkin agar lebih siap menghadapi PIMNAS dan harapannya
bisa menuai hasil maksimal nantinya,” kata Suherman.
PIMNAS ke-31 kali ini akan diikuti oleh 440 tim dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun
swasta di Indonesia. Dengan jumlah peserta lebih dari 3.000 orang baik mahasiswa maupun
pendamping. (Humas UGM/Ika)
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