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Thursday, 30 Agustus 2018 WIB, Oleh: Gloria

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-31 dibuka pada Kamis (30/8) di Gelanggang
Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam PIMNAS kali ini, UGM mengirimkan 13 tim PKM
yang berkompetisi di 6 bidang yang dilombakan dalam PKM.
“Dari 13 tim ini cukup banyak yang menjadi unggulan karena secara konten memang bagus. Semoga
presentasinya juga bisa disampaikan dengan baik agar bisa meraih emas,” tutur Kepala
Subdirektorat Kreativitas Mahasiswa UGM, Suherman, S.Si., M.Sc., Ph.D.
PIMNAS merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kompetisi ini terbagi ke
dalam tujuh bidang, yaitu PKM-Penelitian (PKM-P), PKM Kewirausahaan (PKM-K), PKM-Pengabdian
kepada Masyarakat (PKM-M), PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T), PKM-Karsa Cipta (PKM-KC), dan
PKM Gagasan Tertulis (PKM-GT).
Tahun ini, UGM meloloskan 4 tim PKM-PE, 1 tim PKM-PSH, 1 tim PKM-K, 4 tim PKM-M, 1 tim PKMKC, serta 2 tim PKM-GT. Penilaian terhadap masing-masing tim ditentukan berdasarkan poster dan
produk yang dipamerkan serta presentasi yang dilakukan di hadapan para juri.
Menristek Dikti , Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak., saat membuka acara ini menyampaikan
ucapan selamat kepada segenap mahasiswa serta pembimbing yang berhasil lolos hingga ke puncak
acara PIMNAS setelah mengikuti proses seleksi yang cukup ketat. Banyaknya jumlah proposal yang
masuk, ujarnya, menjadi tanda bahwa banyak mahasiswa yang mampu berpikir kreatif dan inovatif
serta menghasilkan ide-ide yang dapat menyelesaikan persoalan yang ada.

“Topik yang disampaikan, ide-ide yang masuk, ini semua sangat baik dan bisa direalisasikan untuk
ke depan,” ucapnya.
Ia berharap, ide kreatif yang dihasilkan melalui PIMNAS menjadi benih yang dapat terus
dikembangkan. Di era dunia saat ini berubah dengan begitu cepat, setiap individu menurutnya harus
terus berkembang untuk bisa berkompetisi di tingkat dunia.
“Mari sampaikan gagasan, mudah-mudahan Anda bisa menjadi yang terbaik. Saya berharap melalui
PIMNAS Anda betul-betul menjadi orang yang berprestasi, menjadi enterpreneur masa depan yang
berkualitas,” kata Nasir.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor UNY, Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., selaku tuan rumah
memaparkan bahwa kegiatan PIMNAS ditujukan untuk menjadi media dan sarana komunikasi
mahasiswa seluruh Indonesia, membuka peluang bagi pengembangan potensi mahasiswa dalam
kegiatan ilmiah, mempertajam wawasan dan meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan posisi tawar mahasiswa
di dunia kerja atau masyarakat.
Selain itu, PIMNAS juga memberi umpan balik terhadap proses belajar mengajar di perguruan
tinggi, meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan karya intelektualnya pada
suatu forum ilmiah, serta mempererat kerja sama akademik dan tali persaudaraan dalam bingkai
NKRI.
“PIMNAS ke-31 Tahun 2018 mengusung tema ‘Mewujudkan Mahasiswa Indonesia yang Unggul,
Kreatif, dan Inovatif Berlandaskan Ketakwaan, Kemandirian, dan Kecendekiaan dalam Bingkai
Kebhinnekaan’. Tema ini mengandung nilai-nilai yang luhur dan semangat yang harus dimiliki oleh
mahasiswa Indonesia di era milenial,” terangnya.
Kepada para peserta, ia berpesan agar kompetisi dapat dijalankan secara adil, jujur, dan sportif,
menjadikan PIMNAS tahun ini sebagai ajang yang kompetitif, kreatif, inovatif, dan solutif, dengan
tetap mengedepankan semangat kebersamaan dan persatuan.
PIMNAS ke-31 Tahun 2018 diikuti oleh 1.523 mahasiswa yang tergabung dalam 440 kelompok PKM
yang berasal dari 136 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Selain mahasiswa, PIMNAS ke-31 juga
akan dihadiri dosen pembimbing PKM, pimpinan perguruan tinggi, tim juri dan panitia pusat, dan
pendukung kontingen. Penilaian poster dan produk PKM dilakukan pada Kamis siang, sementara
presentasi akan dilakukan seluruh tim secara bergilir mulai Kamis sore hingga Jumat malam.
(Humas UGM/Gloria)
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