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PENGHARGAAN DI SKK



Aliran Tahapan 
Proses PKM 5 Bidang 
& PKM-KT



Penilaian Usulan PKM 5 Bidang

I. Pra Evaluasi

1. Administrasi

2. Format & Sistematika

3. Kekhususan Program

4. Kreativitas

II. Desk Evaluasi sesuai indikator di Form Penilaian

Kesalahan
Pada Satu Butir
Menggugurkan
Proposal



Pra Evaluasi: Administrasi

 Kesesuaian Persyaratan Administrasi (Wajib). 

Lembar judul (cover)

• Identitas PKM

• Jumlah pengusul

• Nama tidak boleh disingkat

• Tahun usulan

Lembar pengesahan

• Tanggal Proposal, 

• Tandatangan: pengusul dan dosen pembimbing

(no cropping)

• Tandatangan dan cap: ketua lembaga

Lampiran

• Biodata yang ditandatangani

• Surat pernyataan ketua pelaksana

• Surat pernyataan mitra (bermeterai):

untuk PKM-T dan PKM-M

• Surat Pernyataan pendanaan bagi yang 
memerlukan biaya > 12.5 jt



Pra Evaluasi: Format & Sistematika

• Struktur proposal 

• Butir pada lampiran

• Jumlah halaman maksimum

• Tata Tulis: 

Layout / margin

Jenis huruf

Font

Spasi

Nomor halaman



Pra Evaluasi: Kekhususan Program

• PKM T atau M tidak memiliki mitra     X

• PKM T bermitra dengan mitra non produktif (tidak berorientasi profit)     X

• PKM M bermitra dengan mitra produktif (berorientasi profit)     X

• PKM KC dengan produk yang terkait dengan usaha tertentu      X

• Ada surat kesediaan mitra, tidak ada tanda-tangan atau cap jempol & stempel    X

• PKM-T harus Ada Mitra & Surat Kesediaan Mitra Masyarakat Produktif 

• PKM-M harus Ada Mitra & Surat Kesediaan Mitra Masyarakat Non Produktif

• PKM-P atau PKM-T yang memerlukan pembiayaan lebih dari Rp. 12,5 juta, harus 

melampirkan surat pernyataan kontribusi pendanaan dari mitra.



Pra Evaluasi: Kekhususan Program

• Adanya aktivitas riset untuk PKM K, M, T, KC     X
• PKM-M : tidak ada gambaran umum masyarakat sasaran
• PKM-M : yang menjalankan kegiatan bukan tim mahasiswa
• PKM-K : yang menjalankan usaha bukan tim mahasiswa
• PKM-K : tidak memuat identifikasi peluang usaha
• PKM-P : tidak ada/tidak jelas variabel/fenomena yang diteliti 
• PKM-KC : nilai futuristik dari karya yang diusulkan masih belum 

nampak/sangat kurang



Pra Evaluasi: Kreativitas

• Topik berulang 
• Topik sudah sangat umum
• Kreativitas terlalu kecil, atau terlalu besar



Perhatikan…Biaya yang tidak diperkenankan
di RAB!
• Fee atau Honorarium untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3

• Konsumsi untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3

• Pembelian atau penyewaan Komputer PC, Labtop, Printer, Ponsel, 
Kamera, Handycam, sewa laboratorium, peralatan laboratorium
lainnya (jika sifatnya wajib agar besarannya tidak melebihi Rp
1.500.000,-) termasuk peralatan gelas

• Penyusunan, penggandaan dan penjilidan Laporan Kemajuan, 
Laporan Akhir (kecuali PTS, atau PTN yang mewajibkanhardcopy) 

• Kertas lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan (eceran)

• Perjalanan seminar Luar Kota 



Form 
Desk Evaluasi
Proposal 
PKM - P



PKM-PE
Bulva (biskuit Ulva sp.): pangan fungsional antidiare dari
rumput laut bagi korban bencana di tempat
pengungsian

Komentar Reviewer:

Pengujian biskuit sebagai produk pangan fungsional dalam penelitian ini
hanya diuji berdasarkan indera penglihatan, pencicipan, penciuman, dan
perabaan. Tidak nampak penjelasan tentang proses pembuatan pangan
fungsional dari bubuk ulva rumput laut ini sejauhmana tidak merusak
komponen bioaktif yang terkandung dalam rumput laut, yang kemudian
seharusnya dilakukan pengujian terkait efektivitasnya sebagai anti diare, 
sebagaimana yang menjadi latar belakang ide penelitian ini.



PKM-PE
Potensi Kefir dan Buah Naga sebagai Anti-hiperglikemia pada
Tikus yang Diinduksi Aloksan

Baik kefir maupun buah naga, masing-masing sudah terbukti secara
empiris dapat menurunkan kadar glukosa darah. Jadi pengujian yang 
sama untuk kombinasi keduanya tidak signifikan kemanfaatan
praktisnya. Kontribusi hasil penelitian ini lebih pada memperkaya teori
dasar khususnya bagi industri farmasi.



PKM-PE
UJI AKTIVITAS LULUR BONGI ME’E MENGGUNAKAN DPPH 
SEBAGAI ANTIOKSIDAN ALAMI BERBASIS KEARIFAN LOKAL 

Komentar Reviewer:

Sejumlah penelitian bisa jadi mengangkat topik yang sama namun
berbeda metode yang digunakan. Bisa jadi topik penelitiannya sudah
biasa, namun kreativitas terletak pada metodenya. Pada judul
penelitian ini disebutkan menggunakan metode DPPH, namun pada
Bab 1 tidak disinggung dan dijelaskan tentang metode tersebut dan
kenapa menggunakannya. Pada metode penelitian sudah dijelaskan
tahapan dan analisis datanya, namun indikator untuk menilai
ketercapaian tujuan penelitian tidak dijelaskan.



PKM-PSH
MENEKAN ANGKA LGBT DIKALANGAN PELAJAR SUMATERA 
BARAT

Komentar Reviewer:

Fenomena yang diteliti sudah sangat tinggi angka kasusnya di Sumatera 
Barat. Cukup tinggi urgensinya untuk dikaji. 

Untuk menjawab salah satu tujuan penelitian, aspek kebijakan pemerintah
menjadi sangat penting. Namun, pihak pemerintah daerah yang terkait tidak
dilibatkan sebagai informan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, metode
perolehan data dan sumbernya kurang efektif untuk menjawab rumusan
masalah penelitiannya.

Rincian anggaran biaya tidak sesuai dengan metode pelaksanaannya, dan
banyak memasukkan biaya yang tidak diperkenankan.



PKM-PSH
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN KETERAMPILAN KOMPUTER 
BERBASIS FOTONOVELA BAGI SISWA TUNAGRAHITA RINGAN

Komentar Reviewer:
Penelitian yang membuktikan efektivitas media berbasis telenovela bagi siswa
tunagrahita sudah banyak dilakukan.

Kontribusi penelitian ini adalah pada aplikasinya untuk media pembelajaran
ketrampilan komputer.

Salah satu luarannya adalah media pembelajaran, namun pada metode
pelaksanaan lebih fokus pada menguraikan proses perolehan data sebagai dasar
pembuatan media tersebut. 

Materi ketrampilan komputer berhubungan dengan proses dan simbol-simbol
baku. Namun, gambaran medianya tidak dijelaskan, sehingga tidak nampak
sejauhmana kreativitas dan potensi efektivitas media pembelajaran tersebut.



Form 
Desk Evaluasi
Proposal 
PKM - K



PKM-K
HIT-LINE

Komentar Reviewer:

Artikel ilmiah tidak menjadi salah satu luaran wajibnya.

Pengusul tidak konsisten dengan konsep usahanya. Pada Bab 3 tentang
metode pelaksanaan, konsumen tetap harus datang untuk pengukuran. 
Sedangkan di Bab sebelumnya dijelaskan bahwa keunggulan usaha ini adalah
sistem online mulai dari pemesanan hingga memantau proses produksi real 
time. Jadi, keunggulan/pembeda usaha ini dengan bisnis jahit online yang 
sudah banyak di pasaran menjadi tidak signifikan.

Hanya menguraikan tahapan pemesanan dan produksi, tidak menjelaskan
strategi pemasarannya.



Contoh PKM-K 
Peraih Penghargaan
di PIMNAS 2019



Contoh PKM-K 
(dengan nilai rendah pada
poin kreativitas produk)



Form 
Desk Evaluasi
Proposal 
PKM - M



PKM-M
SRIKANDI SIAGA (SERIKAT PENDIDIKAN IBU SADAR GIZI KELUARGA) : 
EDUKASI PENCEGAHAN STUNTING SEJAK DINI DI DESA PROPPO 
KECAMATAN PROPPO KABUPATEN PAMEKASAN

Komentar Reviewer:

Pada proposal, latar belakang masalahnya sudah baik. Fokus pada
permasalahan kelompok masyarakat sasarannya, didukung data, dan
usulan solusi yang jelas.

Gambaran umum masyarakat sasaran & metode pelaksanaannya sudah
cukup lengkap, dan mendukung ketercapaian tujuan program.  

Komposisi latar belakang keilmuan anggota pengusul sesuai dengan
topik kegiatannya.



PKM-M
"AWAN" (Pengaruh Perpaduan Terapi Tertawa dan Meditasi Pranayama
Terhadap Tekanan Darah Lansia) Di Desa Batuan Kecamatan Sukawati
Gianyar

Komentar Review:

Permasalahan yang diuraikan bukan masalah mitra, namun berawal
dari pemikiran mahasiswa pengusul yang kemudian baru menentukan
kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.

Pelaksanaan kegiatan inti hanya 1 bulan (pada bulan kedua).

Banyak memasukkan biaya yang tidak diperkenankan pada anggaran.

Surat pernyataan kesediaan mitra ditandatangani oleh kepala desa, 
bukan oleh ketua kelompok lansia yang menjadi sasaran programnya.



Form 
Desk Evaluasi
Proposal 
PKM - T



PKM-T
ANGKRINGAN: Aplikasi Mesin Penggiling Kedelai Ramah Lingkungan
Berbasis Electrical Control dan Microcontroller 

Komentar Reviewer:

Alat yang ditawarkan bisa menjadi solusi atas permasalahan mitra. 
Namun jenis alat dan teknologinya sudah umum diterapkan, sehingga 
dari sisi kreativitas kurang menonjol.



Form 
Desk Evaluasi
Proposal 
PKM - KC



PKM-KC
HEPALMAT (Heater Pengolah Air Laut Menjadi Air Tawar) Menggunakan
Inverter Resonansi Paralel

Komentar Reviewer:

Mahasiswa pengusul menawarkan alat ini yang diklaim sebagai murah, 
aman dan ramah lingkungan. Sedangkan alat pengolah air laut yang 
sudah ada sebelumnya juga sudah menawarkan kelebihan yang sama. 
Jadi, belum nampak kebaruan dan kemanfaatan signifikan dari alat ini.



PKM-KC
Hyfoodner (Healthy Food Partner) : Aplikasi Sistem Rekomendasi Resep
Makanan Sesuai Kebutuhan Gizi Sebagai Upaya Meningkatkan
Pengetahuan Makanan Sehat di Indonesia

Komentar Reviewer:
Latar belakang keilmuan tim pengusul hanya mendukung pembuatan
aplikasi, tapi tidak ada anggota tim dari program studi (tentang gizi) yang 
mendukung kontennya. 
Metode pelaksanaan hanya berfokus pada tahapan pembuatan dan uji coba
aplikasi, namun kurang menunjukkan sejauhmana keunggulan konten yang 
diusulkan pada bab II (misal fitur konsultasi dengan ahli gizi) bisa diwujudkan
ke dalam aplikasinya. 
Pengusul hanya menunjukkan aplikasi pembanding (yang sudah ada) yang 
memiliki kekurangan dibandingkan ide yang ditawarkan ini. Padahal di luar
sana sudah banyak sekali aplikasi yang fitu-fiturnya lebih beragam dan
menarik, bahkan free download dan tidak perlu terkoneksi internet.



SUKSES PKM MENUJU PIMNAS

1. Penilaian Usulan

2. Penilaian Pelaksanaan Kegiatan

3. Penilaian Laporan

NA = 0,3*NP + 0,2*NLK + 0,5*NM

NA   = Nilai Akhir

NP   = Nilai Proposal

NLK = Nilai Laporan Kemajuan

NM  = Nilai Monev

WIKA, SE, M.SI 29



TERIMA KASIH


