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KATA PENGANTAR 
 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sangat cepat dan 

memberikan perubahan serta perbaikan yang positif. Pelaksanaan kegiatan 

yang memacu kreativitas dan inovasi di jenjang Pendidikan Tinggi menjadi 

hal yang dinilai penting untuk dikembangkan dan di kawal. Pusat Prestasi 

Nasional berkomitmen untuk mengembangkan prestasi didik dan satuan 

Pendidikan, berkaitan dengan peningkatan prestasi dan kemampuan daya 

saing mahasiswa di bidang karya ilmiah dan penelitian, maka dilaksanakan 

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) – XXXIV tahun 2021 sebagai 

tindak lanjut dari kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa. 

Pelaksanaan PIMNAS merupakan kegiatan lanjutan setelah dilaksanakan 

penilaian dan evaluasi kegiatan dari Program Kreativitas Mahasiswa yang 

mana pada tahapan PIMNAS ini mahasiswa diminta untuk lebih kreatif, 

inovatif serta kritis dalam menyampaikan argument tentang kegiatan riset 

yang telah dilaksanakan. Kemampuan Soft Skill yang baik akan meningkatkan 

kreativitas mahasiswa dalam berinovasi, serta komunikasi yang baik dalam 

tim akan membentuk rasa kerja sama dan tanggung jawab bersama pada diri 

mahasiswa. 

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) yang biasanya dilaksanakan  

luring, dengan kondisi pandemi COVID-19, sejak tahun 2020 hingga tahun 

2021 sekarang ini, kegiatan PIMNAS masih dilaksanakan secara blended, 

dimana juri hadir di tempat panitia penyelenggara, sedangkan mahasiswa 

peserta hadir daring dari awal sampai selesai. Kondisi demikian, tidak 

menurunkan semangat mahasiswa dalam mempersiapkan diri dan tim untuk 

melaksanakan PIMNAS 2021. 

Pusat Prestasi Nasional melaksanakan kegiatan PIMNAS – XXXIV tahun 2021 

bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara, Direktorat Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan (Belmawa) dan Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi 

dan Profesi. Kerjasama yang terjalin dengan baik dalam mempersiapkan 

PIMNAS – XXXIV tahun 2021 diharapkan akan mencapai kesuksesan yang 

maksimal walaupun di tengah pandemi COVID-19. PIMNAS tahun 2021 ini 

seperti juga tahun 2020, akan menjadi sejarah di tingkat Pendidikan Tinggi 

sebagai PIMNAS blended luring (juri) dan daring (mahasiswa peserta), 

namun tetap menjaga sportifitas, kejujuran, berpikir kritis dan tentu 

mengedepankan pemecahan masalah. 

Petunjuk pelaksanaan ini disusun agar penyelenggaraan PIMNAS – XXXIV 

tahun 2021 di tingkat perguruan tinggi dapat terlaksana dengan baik. Kepada 

semua pihak yang membantu tersusunnya petunjuk pelaksanaan ini kami 

mengucapkan terima kasih. 
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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) merupakan tahap terakhir 

dari pelaksanaan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan sebagai 

wadah bagi mahasiswa peserta untuk mempresentasikan dan saling 

berkomunikasi melalui produk kreasi intelektual berskala nasional. Mahasiswa 

diharapkan dapat memperoleh manfaat yang besar bagi peningkatan kreativitas di 

bidang ilmunya masing-masing. Pada tahun 2021 ini, seperti juga pada tahun 

2020, kegiatan PIMNAS dilaksanakan secara blended (daring-luring), dimana 

panitia dan tim juri PIMNAS luring di Perguruan Tinggi Penyelenggara, 

sementara tim PKM yang lolos PIMNAS daring dari lokasi masing-masing. 

Meskipun dilaksanakan secara daring, tim mahasiswa pelaksana PKM tetap 

dituntut agar mampu menunjukkan level tertinggi kreativitas dan kemanfaatan 

produk intelektualnya. Dengan demikian, kritik, saran dan pujian yang diperoleh 

akan menjadi komponen penting bagi mahasiswa dalam upayanya meningkatkan 

kinerja akademik di kemudian hari. Konsekuensinya, fasilitas media daring dan 

sarana yang diperlukan untuk berkomunikasi antar mahasiswa atau kelompok 

mahasiswa pada kegiatan PIMNAS harus tersedia dan bermutu. Hal ini 

diperlukan untuk memaksimalkan mahasiswa dalam menampilkan hasil kreasi 

intelektual, baik saat presentasi di kelas secara daring maupun karya poster di 

ruang pamer poster. Disamping itu, tuntutan Tim Juri yang bermutu dan 

transparan harus terpenuhi agar seluruh mahasiswa memperoleh informasi 

akademik dan kreativitas dengan baik sehingga dapat meletakkannya pada posisi 

tawar lebih tinggi. 

PIMNAS merupakan puncak kegiatan ilmiah mahasiswa berskala nasional 

dan diselenggarakan di Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pusat Prestasi 

Nasional atas kesediaan dan kesepakatan seluruh pimpinan Perguruan Tinggi dan 

merupakan forum pertemuan ilmiah dan komunikasi produk kreasi mahasiswa, 

diikuti mahasiswa atau kelompok mahasiswa melalui jalur PKM dan non PKM. 

Pada PIMNAS tahun ini telah ditetapkan Universitas Sumatera Utara (USU) 

sebagai tuan rumah pelaksana PIMNAS ke 34 tahun 2021. 

1.2 Tujuan 

Tujuan pelaksanaan PIMNAS adalah: 

1. Menjadi media dan sarana komunikasi mahasiswa seluruh Indonesia 

2. Membuka peluang bagi pengembangan potensi mahasiswa dalam kegiatan 

ilmiah 

3. Mempertajam wawasan dan meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

4. Meningkatkan posisi tawar mahasiswa di dunia kerja atau masyarakat 
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5. Memberi umpan balik terhadap proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi 

6. Meningkatkan ketrampilan mahasiswa dalam menyampaikan karya 

intelektualnya pada suatu forum ilmiah 

7. Mempererat kerjasama akademik dan tali persaudaraan dalam bingkai NKRI. 

 

1.1. Peserta 

 Penetapan Peserta PIMNAS berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai 

dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu. Tim 

yang memenuhi kriteria tersebut diusulkan kepada Pusprenas oleh Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi sebagai peserta PIMNAS. Kriteria peserta PIMNAS yaitu tim 

pelaksana PKM yang mencapai nilai tertentu terdiri dari: 

1. Peserta PIMNAS PKM 5 Bidang dan PKM-KI ditetapkan berdasarkan: nilai 

Proposal dengan bobot 30%, nilai Laporan Kemajuan dengan bobot 20%, 

dan Nilai PKP2 dengan bobot 50%. 

2. Peserta PIMNAS PKM-GFK ditetapkan berdasarkan nilai Proposal dengan 

bobot 30%, nilai Laporan Kemajuan dengan bobot 20%, dan nilai PKP2 yang 

dibagi menjadi nilai presentasi (25%) dan nilai Video luaran (25%), 

3. Peserta PIMNAS PKM-GT ditetapkan berdasarkan nilai artikel. 
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II. PENYELENGGARAAN PIMNAS 

 

Perguruan Tinggi penyelenggara PIMNAS diwajibkan membuat tema yang 

disesuaikan dengan ciri khas masing-masing, dan mempunyai makna yang dalam 

serta mengandung pesan moral yang ditujukan kepada penyelenggara, peserta, 

maupun pengunjung. Setiap Penyelenggaraan PIMNAS mempunyai logo yang 

bersifat semi permanen. Perubahan logo hanya dilakukan terhadap nama 

Perguruan Tinggi Penyelenggara dan tahun pelaksanaannya. Logo kegiatan 

PIMNAS 34 Tahun 2021 yang diselenggarakan di Universitas Sumatera Utara 

adalah sebagai berikut: 

 

Selain logo, setiap PIMNAS memiliki maskot yang dipergunakan sebagai 

sarana penyemangat penyelenggaraan. Seperti halnya logo, maskot juga berupa 

gambar yang mempunyai ciri khas, karakter, corak dan membawa pesan-pesan. 

Maskot juga dipergunakan sebagai unsur pembeda dalam Penyelenggaraan 

sebelumnya. Setiap maskot mencerminkan kekhasan dan makna Perguruan Tinggi 

serta lokasi Penyelenggaraan. Maskot PIMNAS 34 Tahun 2021 adalah: 

 

Maskot PIMNAS Ke-34 tahun 2021 adalah burung 

Beo Nias yang diberi nama ITO. ITO diambil dari 

“partuturan” dalam adat Batak yang artinya adalah 

sebutan atau panggilan pria kepada wanita atau 

sebaliknya yang berbeda jenis kelamin. ITO 

memiliki arti lebih khusus yaitu merupakan akronim 

dari Intelligent, Tough dan Outstanding, yang setiap 

unsurnya terlebur dalam penampilan maskot. 

Karakter Intelligent hadir dalam warna biru pada 

sayap dan ekor yang melambangkan kecerdasan, 

komunikatif dan handal. Karakter Tough hadir 

dalam warna merah pada pakaian adat khas 

Sumatera Utara yang melambangkan ketangguhan, 

keberanian, optimisme dan semangat yang besar. 

Karakter Outstanding hadir dalam warna kuning 

yang melambangkan optimisme dan energik. Selain 

itu, warna hitam sebagai warna dasar burung 

melambangkan percaya diri yang kokoh. Kemudian 

warna hijau pada pakaian adat mewakili warna khas 

Universitas Sumatera Utara, disamping memiliki 

lambang keseimbangan dan kemajuan. 
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Sebelum tahun 2004, penghargaan dalam PIMNAS diberikan dalam bentuk 

piala, piagam penghargaan dan penghargaan setara emas, perak dan perunggu. 

Pada awalnya, PIMNAS tidak memberikan predikat pemenang kepada 

pesertanya, karena sejatinya tidak ada pemenang bagi hasil kreativitas. PIMNAS 

memberikan penghargaan kepada karya terbaik tanpa peringkat. Kepada setiap 

kelas penilaian, yaitu PKM-P, PKM-K, PKM-M, dan PKM-T diberikan 

penghargaan kepada tiga kelompok PKM terbaik, untuk presentasi serta penyajian 

poster dan gelar produk. Juri kelas yang memberikan penilaian, membuat sinopsis 

karya dari ketiga kelompok terbaik tersebut, dan dibacakan saat malam 

pengumuman. Sinopsis memaparkan garis besar karya, dan mengungkapkan 

alasan terpilihnya karya tersebut sebagai penerima penghargaan tiga terbaik. 

Selain untuk memperlihatkan tanggung jawab juri dalam menilai, pemaparan 

sinopsis juga dimaksudkan sebagai ajang sosialisasi tentang karya yang dianggap 

menonjol dalam PKM. Penghargaan terbaik pada ajang PIMNAS diberikan secara 

perorangan, dalam hal ini kelompok PKM. PIMNAS tidak menetapkan adanya 

juara umum atau juara lainnya untuk institusi (Perguruan Tinggi). 

Sejak tahun 2004 yang bertepatan dengan pelaksanaan PIMNAS ke XVII di 

Bandung, muncul gagasan perlunya untuk menetapkan juara umum, juara I dan 

juara lainnya. Juara umum berhak atas piala bergilir “Adhikarta Kertawidya” 

dari Kementerian. 

Selain piala bagi pemenang, peserta PIMNAS mendapatkan Piagam 

Penghargaan yang merupakan suatu bentuk penghargaan dari Pusat Prestasi 

Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI kepada 

seluruh mahasiswa peserta PIMNAS, khususnya yang melalui jalur seleksi PKM. 

Sebagai apresiasi atas kinerja dan mutu karya kreasi mahasiswa yang telah 

ditampilkan pada PIMNAS, pada setiap kelas diberikan penghargaan kepada tiga 

kelompok terbaik berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. 

Penghargaan tersebut berupa penghargaan setara dengan emas, perak dan 

perunggu. 

Agar pelaksanaan PIMNAS dapat berlangsung tertib, aman dan terkendali 

diperlukan adanya suatu prosedur tetap serta pentahapan penyelenggaraan. 

Prosedur tetap dan pentahapan tersebut terdiri dari: 

1. Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara 

2. Penetapan Peserta 

3. Penetapan Tim Juri 

4. Pengelompokan Kelas PKM 

5. Pelaksanaan PIMNAS 

 

Perguruan Tinggi Penyelenggara PIMNAS tahun ini ditetapkan oleh 

Puspresnas berdasarkan proposal dan hasil evaluasi kesiapan penyelenggaraan 

PIMNAS. Pada prinsipnya Penyelenggaraan PIMNAS dilaksanakan secara 

bergilir antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, yang berada 
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di Jawa dan di luar Jawa, dengan mempertimbangkan faktor kesiapan terutama 

fasilitas, pendanaan dan sumberdaya manusia. 

Peserta PIMNAS adalah mahasiswa Perguruan Tinggi di Indonesia yang 

karya PKM-nya dinyatakan layak untuk dipresentasikan dalam PIMNAS. Oleh 

karena itu, mahasiswa tim pelaksana PKM peserta PIMNAS yang dinyatakan 

memenuhi syarat untuk mengikuti PIMNAS harus mengikuti tahapan seleksi dan 

penilaian. Disamping itu, peserta PIMNAS juga dapat berasal dari:  

1. Peserta pameran poster dan gelar produk non PKM 

2. Peserta lomba dan festival serta acara lainnya dalam rangka Penyelenggaraan 

PIMNAS 

3. Dosen Pendamping 

4. Peserta Sarasehan 

5. Undangan dari panitia dan Kementerian 

6. Peserta peninjau 

7. Tim Juri 

8. Dll. 

Seluruh Tim Pelaksana PKM peserta PIMNAS diwajibkan membuat poster 

sesuai kriteria yang dijelaskan di dalam buku ini dan diunggah di web 

Simbelmawa (lihat ketentuan yang berlaku). Semua Tim Pelaksana PKM peserta 

PIMNAS diwajibkan mematuhi Tata Tertib yang telah ditetapkan Tim Pakar, Dir. 

Belmawa Dirjen Diktiristek, Dir PTVP Dirjen Vokasi dan Puspresnas. Tim 

Pelaksana PKM peserta PIMNAS yang berasal dari pelaksana PKM-R, PKM-K, 

PKM-PM, PKM-PI, PKM-KC, dan PKM-KI, wajib mengunggah Laporan Akhir, 

Artikel Ilmiah ke SIMBelmawa, PKM-GFK mengunggah Video sementara PKM-

GT tidak diwajibkan menggunggah laporan akhir dan artikel ilmiah sebelum 

pelaksanaan PIMNAS. Semua jenis PKM diwajibkan membuat Poster sesuai 

dengan yang telah ditentukan dan mengunggah di link yang akan ditentukan 

kemudian. 

Setiap Tim Pelaksana PKM peserta PIMNAS dikelompokan sesuai dengan 

jenis PKM yang dilaksanakan, yaitu PKM-RE, PKM-RSH, PKM-K, PKM-PM, 

PKM-PI, PKM-KC, PKM-KI, PKM-GFK dan PKM-GT. Jumlah kelompok 

keseluruhan peserta PIMNAS dan jumlah kelas dalam PIMNAS sangat ditentukan 

oleh jumlah proposal yang didanai pelaksanaannya dan alokasi dana serta 

berdasar nilai minimal yang telah ditentukan. 

Juri adalah pakar yang berasal dari dosen yang memiliki kompetensi untuk 

melakukan penilaian dan/atau evaluasi secara adil, cerdas, transparan serta 

bertanggung jawab atas presentasi, poster dan produk karya kreatif mahasiswa. 

Keanggotaan dan susunan Tim Juri PIMNAS ditetapkan melalui Surat Keputusan 

Kepala Puspresnas. Agar tidak terjadi konflik kepentingan, Juri PIMNAS tidak 

diperkenankan sebagai Dosen Pendamping Tim Pelaksana PKM yang diundang 

ke PIMNAS. 
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III. PELAKSANAAN PIMNAS 

 

Pelaksanaan PIMNAS terdiri atas empat kegiatan besar, yaitu: 

1. Pembukaan 

2. Kegiatan utama 

3. Kegiatan penunjang 

4. Penutupan 

 

3.1. Pembukaan 

Acara pembukaan PIMNAS kali ini dilaksanakan secara daring dengan 

mengundang berbagai kalangan terutama Pemda, pengusaha, dan industri. Acara 

pembukaan biasanya dimeriahkan pula dengan berbagai acara yang dirancang dan 

disiapkan oleh Panitia Pelaksana. Pembukaan dilakukan oleh Menteri atau Pejabat 

yang mewakilinya, dilanjutkan dengan penyerahan piala bergilir Adhikarta 

Kertawidya dari Pemimpin Perguruan Tinggi Juara Umum tahun sebelumnya 

kepada Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek RI, selanjutnya 

diserahkan ke Panitia Pelaksana atau kepada Ketua Dewan Juri. Usai acara 

pembukaan, seluruh undangan dipersilahkan menuju dan meninjau pameran 

produk dan poster (atau ditentukan lain, sesuai kondisi). 

Secara garis besar susunan acara pembukaan kali ini yang diselenggarakan 

secara daring adalah sebagai berikut: 

1. Pembukaan 

2. Penyambutan Rombongan Menteri dan Gubernur 

3. Sambutan Ketua Panitia Penyelenggara 

4. Sambutan Rektor Perguruan Tinggi Penyelenggara 

5. Sambutan Gubernur 

6. Sambutan Menteri sekaligus peresmian pembukaan 

7. Penyerahan piala bergilir dari Perguruan Tinggi penerima tahun sebelumnya 

kepada Kepala Puspresnas selanjutnya diserahkan ke Panitia Penyelenggara 

atau ke Ketua Dewan Juri 

8. Penyajian kesenian 

9. Pembacaan doa 

10. Pemukulan Gong secara simbolis sebagai tanda dimulainya penyelenggaraan 

rangkaian acara PIMNAS 

11. Konferensi pers 

12. Ramah tamah. 

Acara lain yang bersifat khusus masih diperkenankan untuk diadakan. Acara 

ini biasanya digagas Perguruan Tinggi Penyelenggara PIMNAS, dihubungkan 

dengan kegiatan di kampusnya. Acara ini dapat dikaitkan dengan acara seperti 

peresmian gedung asrama, gedung kuliah, perpustakaan, gedung baru dan lain-
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lainnya yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Perlu diingat bahwa 

penyelenggara PIMNAS sangat tergantung dari kondisi Pandemi Covid-19, 

sehingga pelaksanaannya dapat bergerak secara dinamis dan diserahkan 

sepenuhnya kepada perguruan tinggi penyelenggara dan Puspresnas. 

3.2. Kegiatan Utama 

Kegiatan utama PIMNAS terdiri atas: 

1. Presentasi Hasil Kegiatan PKM-R, PKM-PM, PKM-K, PKM-PI, PKM-KC, 

PKM-GFK dan PKM-GT diselenggarakan secara daring. 

2. Pameran Poster diselenggarakan secara luring 

Presentasi Program PKM di kelas daring dihadiri oleh kelompok mahasiswa, 

Dosen Pendamping, peserta peninjau dan Tim Juri yang meliputi bidang: 

1. PKM Riset (PKM-RE dan PKM-SH) 

2. PKM Kewirausahaan (PKM-K) 

3. PKM Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-PM) 

4. PKM Penerapan Iptek (PKM-PI) 

5. PKM Karsa Cipta (PKM-KC) 

6. PKM-Karya Inovatif (PKM-KI) 

7. PKM Gagasan Futuristik Konstruktif (PKM-GFK) 

8. PKM Gagasan Tertulis (PKM-GT) 

 

Penentuan peraih penghargaan PIMNAS di setiap kelas ditentukan 

berdasarkan akumulasi nilai Laporan Akhir, Nilai Artikel Ilmiah dan Nilai 

Presentasi (PKM-R, PKM-K, PKM-PM, PKM-PI, PKM-KC, PKM-KI); nilai 

Laporan Akhir, Nilai Video Luaran dan Nilai Presentasi (PKM-GFK); serta nilai 

Artikel dan Nilai Presentasi (PKM-GT). Total nilai tersebut merupakan 

komponen utama dari NILAI PIMNAS. Format laporan akhir sesuai dengan di 

Buku Pedoman PKM 2021, sedangkan Artikel Ilmiah untuk PKM 5 bidang dan 

PKM-KI sesuai dengan di Buku Pedoman PKM 2021 masing-masing skema. 

Penghargaan setara emas untuk masing-masing kelas diberikan kepada 1 

(satu) kelompok terbaik yang memperoleh nilai total kelas tertinggi, penghargaan 

setara perak diberikan kepada 1 (satu) kelompok terbaik kedua yang memperoleh 

nilai total tertinggi kedua, dan penghargaan setara perunggu diberikan kepada 1 

(satu) kelompok terbaik ketiga yang memperoleh nilai tertinggi ketiga. 

Disamping penghargaan setara emas, perak dan perunggu, untuk masing-

masing kelas juga diberikan penghargaan “Peserta Terfavorit” kepada kelompok 

selain kelompok penerima penghargaan setara emas, perak dan perunggu. Peserta 

Terfavorit ini ditentukan oleh juri kelas atas dasar pertimbangan antara lain: 

1. Peserta yang produk kegiatannya menjanjikan level kemanfaatan tertinggi 

2. Peserta yang menunjukkan upaya dan kegigihan yang luar biasa dalam 

menyelesaikan PKM 

3. Peserta yang menunjukkan penampilan atraktif, kompak dan menghibur, dll. 

 

Pameran poster PKM dilangsungkan pada ruang pamer dan menjadi objek 

penilaian Tim Juri. Penghargaan setara emas untuk poster dan animasi produk 
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untuk masing-masing kelas diberikan kepada 1 (satu) kelompok terbaik yang 

memperoleh nilai tertinggi, penghargaan setara perak untuk poster dan produk 

diberikan kepada 1 (satu) kelompok terbaik kedua yang memperoleh nilai total 

tertinggi kedua, dan penghargaan setara perunggu untuk poster dan produk 

diberikan kepada 1 (satu) kelompok terbaik ketiga yang memperoleh nilai total 

tertinggi ketiga. 

3.3. Kegiatan Penunjang 

Kegiatan penunjang adalah semua aktivitas selama PIMNAS berlangsung 

yang mengandung unsur edukatif, kreatif, dan komunikatif. Seperti halnya acara 

lain di PIMNAS 34 ini dan bila diadakan secara luring disamping kegiatan utama 

diadakan beberapa kegiatan penunjang. Kegiatan penunjang dalam PIMNAS 34 

tahun 2021 berupa: 

a. Pameran poster hanya karya PKM 

b. Sarasehan Bidang Kemahasiswaan 

c. Studium Generale/Webinar 

Pameran poster karya PKM dilangsungkan pada ruang pamer, yang akan 

dinilai oleh Tim Juri secara luring. Aturan dan tata cara penjurian akan diatur 

pada petunjuk teknis pelaksanaan PIMNAS. 

Sarasehan Bidang Kemahasiswaan merupakan forum Wakil/Pembantu 

Rektor/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi se-Indonesia 

untuk berbagi pengalaman tentang peningkatan kemampuan penalaran 

mahasiswa. Forum ini juga berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan PKM dan 

PIMNAS serta penetapan Perguruan Tinggi tuan rumah PIMNAS tahun 

berikutnya. Pada kesempatan ini Dirjen Dikti dan Dirjen Diksi atau yang 

mewakilinya akan menyampaikan informasi perkembangan dan kekurangan 

dalam penatakelolaan PKM, sedangkan Kepala Pusat Prestasi Nasional 

menyampaikan informasi tentang rencana ke depan penatakelolaan PIMNAS 

untuk menjadi perhatian seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga dapat 

dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan PKM dan PIMNAS selanjutnya. 

Studium Generale disesuaikan dengan Tema PIMNAS yang sedang 

berlangsung, ditujukan kepada masyarakat kampus dan undangan lainnya. 

Pemilihan topik dan pembicara ditentukan Panitia Penyelenggara. Topik dapat 

berupa penampilkan hasil penelitian atau gagasan pemikiran yang relevan dengan 

situasi dan permasalahan yang sedang terjadi dan/atau dihadapi untuk masyarakat. 

Tahun 2021 ini, dalam pelaksanaan PIMNAS kegiatan penunjang dapat berupa 

Webinar atau yang sejenisnya. 

 

3.4. Penutupan 

Pada ujung waktu pelaksanaan PIMNAS, diselenggarakan acara Penutupan.  

Ketua Tim Juri dibantu beberapa anggotanya mengumumkan Juara per kelas 



13 

 

bidang PKM dan Juara Umum, setelah menyampaikan hasil evaluasi 

Penyelenggaraan PIMNAS. Acara ini dilanjutkan dengan penyerahan medali 

secara virtual, piagam penghargaan (simbolis kepada wakil peserta) dan hadiah-

hadiah lainnya diikuti pentas seni atau acara spontan dan santai. 

 

3.5. Penatakelolaan Peserta Pimnas 

Di era Pandemi Covid-19, Peserta PIMNAS diharuskan mematuhi Protokol 

Kesehatan yang telah ditentukan. Oleh karena pelaksanaan secara daring dan 

luring yaitu Mahasiswa peserta PIMNAS berada di tempat asal masing-masing, 

sedangkan juri yang memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan Protokol 

kesehatan hadir di Perguruan Tinggi Penyelenggara. Tim Juri yang telah 

ditentukan dan tidak memiliki penyakit komorbid infeksi Covid-19, dianjurkan 

untuk hadir di PT penyelenggara dengan syarat tidak terinfeksi Covid-19 dengan 

membawa hasil tes Swab PCR Covid-19 (biaya tes Swab PCR Covid-19 akan 

ditanggung panitia PT penyelenggara). Dalam penatakelolaan juri PIMNAS, 

Panitia Penyelenggara PIMNAS mengatur dan menyediakan fasilitas akomodasi, 

transportasi, sarana dan fasilitas umum, dan fasilitas pelayanan yang semua 

mengikuti protokol kesehatan Covid-19. 

Akomodasi adalah tempat penginapan juri selama PIMNAS berlangsung 

disediakan 1 kamar tersendiri tiap juri. Panitia Penyenggara PIMNAS wajib 

menyediakan sarana dan fasilitas umum yang memadai untuk juri selama 

PIMNAS, seperti toilet, mushola, ruang istirahat dan ruang makan, internet, serta 

ruang P3K. Panitia Penyelenggara PIMNAS harus siap melayani, menjaga 

keamanan dan kenyamanan tim juri dan semua tamu PIMNAS lainnya. 

Peserta PIMNAS wajib menghadiri acara pembukaan secara virtual dari 

lokasi tempat tinggal masing-masing.  Peserta PIMNAS harus sudah mengetahui 

ruang kelas dan secara penuh hadir di kelasnya secara virtual.  Peserta PIMNAS 

yang sedang melakukan presentasi wajib menyalakan kamera perangkat 

komputernya. Akan diatur kemudian disesuaikan dengan panitia penyelenggara. 

 

3.6. Penatakelolaan Poster 

Poster diunggah di simbelmawa dan akan dicetak oleh panitia 

penyelenggara dengan kertas dan kualitas yang sama. Poster akan dipajang dan 

dipamerkan di lokasi pameran poster yang disediakan tuan rumah PIMNAS yang 

didahului proses penilaian oleh tim juri PIMNAS. Poster yang akan ditampilkan 

di dalam PIMNAS dibuat dengan memperhatikan ketentuan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Poster dikirimkan kepada panitia dalam bentuk softfile dengan kualitas 

memadai untuk dicetak oleh panitia dengan ukuran tinggi x lebar adalah 80 

cm x 60 cm (portrait) 
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2. Poster hendaknya terbaca dengan baik dalam jarak maksimal 7 kaki atau 

sekitar 2 meter 

3. Kurang lebih 250 kata 

4. Pedoman tipografi: disarankan teks rata kiri (justified 

menyulitkan/meletihkan, kecuali ada pengaturan ruang antar kata), line 

spacing 1.2 spasi 

5. Gunakan sub-judul dengan ukuran lebih besar dari teks (dapat juga 

menggunakan garis bawah atau menggunakan bold) 

6. Batasi lebar kolom tidak lebih dari 11 kata. Gunakan tidak lebih dari 2 type 

face (jenis huruf)/font 

7. Jangan menggunakan huruf capital semua 

8. Margin harus sesuai dengan besar kolom 

9. Desain lay-out poster harus memperhatikan prinsip keseimbangan formal-non 

formal, yaitu simetris–asimetris, prinsip kesatuan pengaturan elemen gambar, 

warna, latar belakang, gerak mengarahkan mata pembaca mengalir keseluruh 

area poster 

10. Pertimbangkan hirarki dan kontras untuk menunjukkan penekanan objek atau 

hal mana yang diutamakan 

11. Isi poster harus dapat terbaca secara terstruktur untuk kemudahan 

'navigasi'nya 

12. Poster harus memuat judul, nama pelaksana dan logo perguruan tinggi, latar 

belakang introduksi/abstrak, metode, hasil (teks dan gambar/fotografi/skema), 

kesimpulan, referensi (tambahan), sponsor/lembaga (+logo), detail kontak, 

tanggal dan waktu kegiatan, keterangan latar belakang, hendaknya singkat 

langsung kepada tujuan permasalahan (tujuan – metode – hasil - kesimpulan) 

13. Lengkapi rencana usaha untuk PKM-K, uraian tentang kondisi eksisting yang 

menjadi persoalan dan disain teknologi yang siap diterapkan bagi mitra 

sasaran untuk PKM-PI, profil eksisting masyarakat sasaran dan gambaran 

kegiatan yang akan diterapkan untuk PKM-PM, dan judul poster disesuaikan 

dengan judul program PKM. 

14. Gambar atau foto hendaknya taat pada ketentuan hak cipta dan etika 

penggunaannya. 

15. Poster dibuat dengan perangkat lunak aplikasi komputer (dengan grafik, tabel 

disertai hasil dokumentasi fotografi dianjurkan jika ada) 

16. Resolusi minimal 300 dpi. 

17. Poster akan dicetak oleh panitia penyelengara dan dipasang di tempat yang 

telah disediakan. 

 

3.7. Tatatertib Presentasi 

Presentasi hasil kegiatan PKM diatur dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 
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1. Peserta adalah mahasiswa/kelompok mahasiswa yang terdaftar di suatu 

Perguruan Tinggi dan telah mendaftar ulang secara daring serta memenuhi 

persyaratan administrasi PIMNAS 

2. Semua mahasiswa peserta PIMNAS diwajibkan mengenakan jaket almamater 

dan menggunakan latar belakang virtual PIMNAS selama mengikuti 

pembukaan dan saat presentasi PIMNAS 

3. Semua mahasiswa peserta PIMNAS diwajibkan hadir dalam ruang virtual 

minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum presentasi pertama pada hari yang 

dijadwalkan dimulai 

4. Alokasi waktu untuk presentasi PKM adalah 10 menit dan untuk tanya jawab 

adalah maksimal 15 menit.  Persiapan dilakukan 5 menit dan dipandu oleh 

host masing-masing ruangan. Aturan yang baku akan disusun kemudian dan 

disampaikan saat technical meeting 

5. Selama presentasi berlangsung, peserta tidak diperkenankan keluar-masuk 

ruang kelas virtual dan wajib menyalakan kamera 

6. Hanya Tim Juri dan peserta yang terdaftar di ruang tersebut diperbolehkan 

untuk bertanya pada sesi tanya jawab 

7. Semua materi presentasi harus sudah dikirim ke panitia paling lambat sehari 

sebelum pelaksanaan PIMNAS 34. Tata cara pengunggahan akan ditentukan 

kemudian oleh panitia penyelenggara. 

8. Presentasi menggunakan materi yang telah dikirim ke panitia sebelumnya, 

dan ditayangkan oleh mahasiswa ybs 

9. Urutan presentasi didasarkan pada hasil pengundian nomor urut peserta 

10. Kelompok yang melakukan presentasi pertama didasarkan pada hasil undian 

oleh sistem atau hasil undian yang diambil oleh Juri. Kelompok yang 

presentasi kedua didasarkan pada hasil undian oleh system atau diambil oleh 

mahasiswa kelompok pertama, demikian selanjutnya.   

11. Setiap peserta diwajibkan menghadiri seluruh acara presentasi kecuali jika ada 

halangan yang telah disampaikan dan diizinkan oleh tim Juri 

12. Apabila pada saat presentasi peserta tidak hadir, maka keikutsertaan 

kelompok tersebut dianggap gugur karena alasan apapun. 

13. Pertanyaan tim juri dan mahasiswa disarankan bersifat eksplorasi kreativitas, 

klarifikasi, pengembangan wawasan dan pertukaran informasi ilmiah 

14. Jumlah maksimal peserta yang mempresentasikan hasil pelaksanaan PKM per 

kelas dalam satu hari harus sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan 

sebelumnya pada saat technical meeting 

15. Agar tidak mengganggu jalannya presentasi semua telepon seluler harus 

berada dalam posisi tidak diaktifkan atau silent, dan peserta yang tidak 

sedang melakukan presentasi harus memposisikan mikrofon perangkatnya 

pada posisi mute 

16. Peserta, pendamping dan atau pengunjung tidak diperkenankan mengganggu 

ketertiban pelaksanaan presentasi 
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17. Tim Juri akan menghentikan acara presentasi apabila situasi dan kondisi 

dalam ruangan tidak tertib 

18. Seluruh tata tertib ini wajib dipatuhi peserta. 

19. Setiap ruang akan diatur oleh host atau cohost yang bertugas 

 

3.8. Pameran Poster 

Pengaturan kegiatan Pameran Poster PKM adalah sebagai berikut: 

1. Panitia menyiapkan ruang pameran untuk poster PKM dan mencetak dengan 

kualitas yang sama poster yang telah dikirim oleh peserta  

2. Poster harus dibuat sesuai aturan yang telah ditentukan 

3. Isi poster sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta 

4. Poster dinilai Tim Juri yang hadir secara luring 

5. Penilaian poster dilakukan pada hari dan waktu yang telah ditentukan 

6. Poster harus sudah dipasang panitia di tempat yang telah ditentukan paling 

lambat 1 (satu) jam sebelum acara pembukaan PIMNAS  

3.9. Penataan Jadwal Presentasi dan Poster 

Perguruan Tinggi pelaksana harus mengatur jadwal kegiatan dengan 

memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Presentasi dilaksanakan selama dua hari, yaitu hari kedua dan ketiga, atau 

disesuaikan dengan kondisi lapangan secara daring 

2. Poster ditampilkan dan dinilai pada hari disesuaikan dengan kondisi lapangan 

dinilai secara luring oleh juri yang telah ditentukan sebelumnya. Rekapitulasi 

hasil penilaian poster dilakukan pada hari keempat 

3. Pengisian kuesioner evaluasi mutu penyelenggaraan secara daring 

dilakukan oleh seluruh mahasiswa dan Tim Juri pada akhir sesi presentasi. 

 

3.10. Penilaian dan Penetapan Pemenang 

Tim Juri melakukan penilaian karya kreatif mahasiswa pada kegiatan utama, 

yaitu Laporan Akhir, Arikel Ilmiah atau Video khusus PKM-GFK, Presentasi 

PKM dan Poster. Penilaian dilakukan oleh tiga orang juri di setiap kelas sesuai 

jenis PKM. Penilaian Presentasi oleh Tim Juri berdasarkan pada mutu presentasi 

dan tanya jawab dengan menggunakan program penilaian daring sesuai format 

penilaian seperti disajikan pada Buku Pedoman PKM 2021 atau dapat dilihat di 

lampiran  Buku Pedoman PIMNAS 34 ini.  

Nilai akhir adalah nilai rata-rata Nilai Kelas PIMNAS (NK) dari ketiga juri 

kelas. NK terdiri dari Nilai Laporan Akhir (NLA); Nilai Artikel Ilmiah (NAI) 

PKM 5 Bidang dan PKM-KI atau Nilai Video Luaran (NVL) PKM-GFK; dan 

Nilai Presentasi (NP). Formula Nilai Kelas PIMNAS sebagai berikut: 

NK = 0.15*NLA + 0.25*NAI/NVL + 0.6*NP 
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Sementara khusus untuk PKM-GT, formula nilai kelas PIMNAS nya adalah: 

NK = 0.5*NAGT + 0.5*NP 

Dimana NAGT: Nilai Artikel Gagasan Tertulis, serta NP adalah Nilai Presentasi 

Formulir penilaian presentasi PIMNAS mengacu pedoman (sesuai bidang 

PKM lihat Buku setiap bidang). Apabila dalam penilaian Tim Juri terdapat 

perbedaan yang mencolok (>100 poin dari maksimal nilai 700) di antara ketiga 

Juri maka ketiga Juri wajib membahasnya segera setelah sesi berakhir untuk 

menyelesaikan perbedaan penilaian tersebut. Penghargaan akan diberikan kepada 

Nilai kelas PIMNAS (NK) akumulasi ke tiga juri, yang tertinggi pertama kedua 

dan ketiga. Jumlah penghargaan tergantung dari jumlah kelas dan setiap kelas 

terdiri dari 20-21 Tim peserta PIMNAS dengan jenis PKM yang berbda (PKM-R 

(PKM-RE dan PKM-RSH), PKMK, PKM-PM, PKM-PI, PKM-KC, PKM-KI, 

PKM-GFK dan PKM-GT) kelompok terbaik atau nilai tertinggi pertama, kedua 

dan ketiga yang setara dengan emas, perak dan perunggu. Demikian pula 

Penilaian Poster dikelompokan sesuai kelas Presentasi, penghargaan akan 

diberikan kepada nilai akumulasi 3 Juri masing-masing kelas (Catatan perbedaan 

nilai setiap juri tidak boleh > 100 poin maksimal nilai 700) akan diberikan 

penghargaan kepada kelompok nilai Poster tertinggi pertama, kedua dan ketiga 

yang setara setara emas, perak dan perunggu. 

 

3.11. Penilaian Poster  

Prosedur penilaian poster PKM adalah sebagai berikut: 

a. Penilaian poster dilakukan oleh Tim Juri Poster. Tim Juri Poster secara khusus 

melakukan penilaian dengan mengamati langsung poster secara luring.  

b. Apabila dalam penilaian Tim Juri Poster terdapat perbedaan yang mencolok 

(>100 poin dari maksimal nilai 700) Tim Juri wajib membahasnya pada saat 

jeda acara untuk menyelesaikan perbedaan penilaian tersebut. 

c. Dari hasil penilaian juri, di masing-masing kelas poster ditetapkan tiga 

kelompok terbaik yang akan mendapatkan penghargaan setara emas, perak, 

dan perunggu seperti ketentuan yang berlaku untuk presentasi Kelas. 

d. Penilaian poster dan produk dilakukan mengikuti format dan kriteria yang 

telah ditetapkan Belmawa seperti pada buku pedoman (sesuai bidang PKM 

lihat Buku 2-8 atau Lampiran di Buku Pedoman PIMNAS 2021 ini). 

 

3.12. Penetapan Juara Umum 

Juara umum ditetapkan berdasarkan angka tertinggi nilai PIMNAS yang 

diperoleh kontingen peserta suatu Perguruan Tinggi. Hasil perolehan medali 

emas, perak dan perunggu untuk presentasi diberikan bobot empat kali dari bobot 

medali emas, perak dan perunggu dari kategori lomba poster (sehingga semisal 

satu medali emas presentasi dihargai 0.8 poin, maka nilai emas dari poster akan 

dihargai 0.2 poin). 
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Penentuan peringkat Perguruan Tinggi (PT) peserta PIMNAS dalam hal 

raihan medali didasarkan pada jumlah total medali setara emas yang diraih 

(gabungan raihan medali di kelas presentasi dan kelas poster). 

Apabila terjadi kesamaan jumlah penghargaan setara emas yang diperoleh 

lebih dari satu Perguruan Tinggi, maka penetapan Juara Umum/peringkat PT 

diperhitungkan melalui jumlah perolehan penghargaan setara perak, dan 

selanjutnya jika terjadi hal yang sama pula dalam perolehan penghargaan setara 

perak, maka penetapan sebagai Juara Umum diperhitungkan melalui jumlah 

perolehan penghargaan setara perunggu dengan cara perhitungan seperti di atas. 

Jika terjadi hal yang sama pula dalam perolehan penghargaan setara 

perunggu, maka Juara Umum/Peringkat PT didasarkan atas banyaknya jumlah 

peserta Perguruan Tinggi yang lolos di PIMNAS. Para kelompok penerima 

penghargaan setara emas, perak dan perunggu, untuk presentasi, untuk penyajian 

poster dan gelar produk, serta Juara Umum diumumkan oleh Ketua Tim Juri atau 

Juri yang mewakilinya pada waktu acara penutupan. Keputusan Tim Juri dalam 

penentuan kelompok penerima penghargaan dan Juara Umum tidak dapat 

diganggu gugat. 

3.13. Evaluasi Mutu Penyelenggaraan PIMNAS 

Dalam upaya peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan PKM khususnya dan 

PIMNAS umumnya, Puspresnas difasilitasi oleh PT penyelengara melakukan 

evaluasi langsung melalui penyebaran link kuesioner kepada seluruh peserta dan 

Tim Juri yang diunggah pada ruang diskusi di aplikasi Webinar yang digunakan. 

Hasil rekapitulasi jawaban kuesioner menjadi bahan dasar untuk mengevaluasi 

dan upaya peningkatan mutu penatakelolaan PKM dan PIMNAS pada tahun 

selanjutnya. 

Jawaban spontan dan jujur menjadi faktor penentu validitas dan 

kemanfaatan evaluasi ini. Hasil evaluasi selanjutnya akan disampaikan Ketua Tim 

Juri atau yang mewakilinya pada acara penutupan, sesaat sebelum menyampaikan 

keputusan kelompok terbaik dan Juara Umum. 
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IV. PENUTUP 
 

Upaya perbaikan Buku Pedoman secara kontinyu dilakukan sesuai dengan 

kebijakan baru Pimpinan terkait, tuntutan perkembangan dan tantangan zaman. 

Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik terhadap setiap 

penyelenggaraan PIMNAS dan pemahaman tentang aturan yang menjadi 

ketentuan baru. Perbaikan yang dilakukan pada kesempatan ini cukup signifikan 

baik dari sisi administrasi maupun substansi program. Ada tambahan jenis atau 

skema PKM yaitu PKM Karya Inovatif penentuan PT peneyelenggara PIMNAS 

sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh PUSPRENAS (Pusat Prestasi 

Nasional). Akan tetapi, perubahan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan 

PIMNAS yang semakin baik dan dapat melibatkan seluruh mahasiswa di PT 

negeri dan swasta di bawah Kemendibudristek RI yang terletak di seluruh 

Provinsi di Indonesia.  

Pedoman PIMNAS 2021 ini tersusun berkat kerjasama yang baik antara 

para Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan, Tim Penyelenggara 

PIMNAS 34, Tim Inti Pengembang PKM, Tim Dikti dan Diksi, serta Tim 

Puspresnas. Pedoman ini merupakan acuan dalam pelaksanaan PIMNAS, 

khususnya bagi Mahasiswa dan Dosen Pendamping saat menyusun materi 

presentasi dan poster, demikian Tim Juri dapat memahami aturan-aturan dan 

rangkaian penyelenggaraan PIMNAS. Dengan mengacu pada pedoman ini, 

diharapkan para pihak terkait kegiatan PIMNAS dapat menjalankan fungsinya 

secara lebih baik untuk meraih tujuan diselenggaranya PIMNAS.  

Petunjuk teknis/Buku saku pelaksanaan PIMNAS 34 tahun 2021 akan 

diterbitkan terpisah oleh panitia PIMNAS (USU Medan) dan berbeda dari buku 

Panduan Pelaksanaan PIMNAS ini. 

Buku Panduan Pelaksanaan PIMNAS ini dirasa masih ada beberapa 

kekurangan, sehingga saran penyempurnaan Pedoman ini sangat diharapkan agar 

di masa mendatang pelaksanaan PIMNAS menjadi lebih baik.   
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Lampiran 1.  Formulir Penilaian Laporan Akhir PKMR 
 

Judul Kegiatan : …........................................................................... 

Bidang kegiatan : PKMRE/PKMRSH 

Bidang Ilmu : …........................................................................... 

Ketua Pelaksana : …........................................................................... 

NIM : …........................................................................... 

Jumlah anggota : … Orang 

Anggota 1 :  

Anggota 2 :  

Dst …………………   

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

No Kriteria 
Bobot 

(%) 
Skor 

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 Pendahuluan 15   

2 Tinjauan Pustaka  20   

3 Metode Penelitian  25   

4 Hasil Yang Dicapai dan Potensi Khusus  25   

5 Penutup (Kesimpulan dan Saran) 10   

6 Daftar Pustaka 5   

Jumlah 100   

Nilai Laporan Akhir     

Bobot Nilai Laporan Akhir PKM adalah 15%    

Keterangan:   Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = 

Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

 

Komentar Penilai: 

….………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Kota, tanggal, bulan, tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan  

 (Nama Lengkap) 
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Lampiran 2.  Formulir Penilaian Laporan Akhir PKMK 
 

Judul Kegiatan : …........................................................................... 

Bidang kegiatan : PKMK 

Bidang Ilmu : …........................................................................... 

Ketua Pelaksana : …........................................................................... 

NIM : …........................................................................... 

Jumlah anggota : ….....  Orang 

Anggota 1 :  

Anggota 2   

Dst ……………….   

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

No Kriteria 
Bobot 

(%) 
Skor 

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 Pendahuluan 15   

2 Gambaran umum rencana usaha 20   

3 
Metode Pelaksanaan (meliputi aspek produksi dan 

manajemen usaha) 
25   

4 
Hasil yang dicapai dan potensi pengembangan 

usaha 
25   

5 Penutup (Kesimpulan dan Saran) 10   

6 Daftar Pustaka 5   

Jumlah 100   

Nilai Laporan Akhir     

Bobot Nilai Laporan Akhir PKM adalah 15%    

Keterangan:   Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = 

Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

 

Komentar Penilai: 

….………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Kota, tanggal, bulan, tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan  

 (Nama Lengkap) 
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Lampiran 3.  Formulir Penilaian Laporan Akhir PKMPM 

 
Judul Kegiatan : …........................................................................... 

Bidang kegiatan : PKMPM 

Bidang Ilmu : …........................................................................... 

Ketua Pelaksana : …........................................................................... 

NIM : …........................................................................... 

Jumlah anggota : ….....  Orang 

Anggota 1 :  

Anggota 2 :  

Dst …………… :  

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

No Kriteria 
Bobot 

(%) 
Skor 

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 Pendahuluan 15   

2 
Gambaran umum masyarakat sasaran (identifikasi 

masalah dan alternatif pemecahan masalah) 
20   

3 
Metode Pelaksanaan (meliputi cara penyelesaian 

masalah) 
25   

4 Hasil yang dicapai dan Potensi keberlanjutan 25   

5 Penutup (Kesimpulan dan Saran) 10   

6 Daftar Pustaka 5   

Jumlah 100   

Nilai Laporan Akhir     

Bobot Nilai Laporan Akhir PKM adalah 15%    

Keterangan:   Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = 

Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

 

Komentar Penilai: 

….………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Kota, tanggal, bulan, tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan  

 (Nama Lengkap) 
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Lampiran 4.  Formulir Penilaian Laporan Akhir PKMPI 
 

Judul Kegiatan : …........................................................................... 

Bidang kegiatan : PKMPI 

Bidang Ilmu : …........................................................................... 

Ketua Pelaksana : …........................................................................... 

NIM : …........................................................................... 

Jumlah anggota : ….....  Orang 

Anggota 1 :  

Anggota 2   

Dst …………….   

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

No Kriteria 
Bobot 

(%) 
Skor 

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 
Pendahuluan (sumber inspirasi tantangan 

intelektual) 
15   

2 
Tinjauan Pustaka (kajian teori dari tantangan 

intelektual) 
20   

3 Metode Pelaksanaan (konstruksi dan inspirasi) 25   

4 Hasil yang dicapai dan potensi khusus 25   

5 Penutup (Kesimpulan dan Saran) 10   

6 Daftar Pustaka 5   

Jumlah 100   

Nilai Laporan Akhir     

Bobot Nilai Laporan Akhir PKM adalah 15%    

Keterangan:   Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = 

Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

 

Komentar Penilai: 

….………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kota, tanggal, bulan, tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan  

 (Nama Lengkap) 
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Lampiran 5.  Formulir Penilaian Laporan Akhir PKMKC 
 

Judul Kegiatan : …........................................................................... 

Bidang kegiatan : PKMKC 

Bidang Ilmu : …........................................................................... 

Ketua Pelaksana : …........................................................................... 

NIM : …........................................................................... 

Jumlah anggota :  ….....  Orang 

Anggota 1 :  

Anggota 2   

Dst ……………….   

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

No Kriteria 
Bobot 

(%) 
Skor 

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 
Pendahuluan (sumber inspirasi tantangan 

intelektual) 
15   

2 
Tinjauan Pustaka (kajian teori dari tantangan 

intelektual) 
20   

3 Metode Pelaksanaan (konstruksi dan inspirasi) 25   

4 Hasil yang dicapai dan potensi khusus 25   

5 Penutup (Kesimpulan dan Saran) 10   

6 Daftar Pustaka 5   

Jumlah 100   

Nilai Laporan Akhir     

Bobot Nilai Laporan Akhir PKM adalah 15%    

Keterangan:   Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = 

Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

 

Komentar Penilai: 

….………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Kota, tanggal, bulan, tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan  

 (Nama Lengkap) 
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 Lampiran 6.  Formulir Penilaian Laporan Akhir PKMKI 
 

Judul Kegiatan : …........................................................................... 

Bidang kegiatan : PKMKI 

Bidang Ilmu : …........................................................................... 

Ketua Pelaksana : …........................................................................... 

NIM : …........................................................................... 

Jumlah anggota : ….....  Orang 

Anggota 1 :  

Anggota 2   

dst …………….   

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

No Kriteria 
Bobot 

(%) 
Skor 

Nilai 

(Bobot x 

Skor) 

1 
Pendahuluan (urgensi permasalahan dan potensi 

target pengguna)  
10   

2 

Tinjauan pustaka (kajian teori dari tantangan  

Intelektual, originalitas (produk sejenis), 

standar, dan regulasi yg diacu)  
20   

3 
Tahap Pelaksanaan (karakterisasi produk, 

desain teknis, proses produksi, uji coba)  
20   

4 Hasil yang dicapai dan potensi khusus 30   

5 Penutup (Kesimpulan dan Saran) 10   

6 
Daftar Pustaka (sesuai sitasi, mutakhir, relevan, 

sumber pustaka, jumlah pustaka)  
10   

Jumlah 100   

Nilai Laporan Akhir     

Bobot Nilai Laporan Akhir PKM adalah 15%    

Keterangan:   Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = 

Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

 

Komentar Penilai: 

….………………………………………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 Kota, tanggal, bulan, tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan  

 (Nama Lengkap) 
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Lampiran 7. Formulir Penilaian Laporan Akhir PKM-GFK 
 

Judul Kegiatan : …........................................................................... 

Bidang kegiatan : PKMGFK 

Bidang Ilmu : …........................................................................... 

Ketua Pelaksana : …........................................................................... 

NIM : …........................................................................... 

Jumlah anggota :  ….....  Orang 

Anggota 1 :  

Anggota 2   

dst   

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

No Kriteria 
Bobot 

(%) 
Skor 

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 
Pendahuluan (sumber inspirasi tantangan 

intelektual) 
25   

3 Metode Pelaksanaan  25   

4 Hasil dan Pembahasan 30   

5 Penutup (Kesimpulan dan Saran) 10   

6 Daftar Pustaka 10   

Jumlah 100   

Nilai Laporan Akhir     

Bobot Nilai Laporan Akhir PKMGFK adalah 15%    

Keterangan:   Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = 

Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

 

Komentar Penilai: 

….………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Kota, tanggal, bulan, tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan  

 (Nama Lengkap) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Lampiran 8.  Formulir Penilaian Presentasi PKM 5 Bidang dan PKMKI  
 

Judul Kegiatan : …........................................................................... 

 

 

 

Bidang kegiatan PKM :  

Bidang Ilmu : …........................................................................... 

Ketua Pelaksana : …........................................................................... 

NIM : …........................................................................... 

Jumlah anggota : ….....  Orang 

Anggota 1 :  

Anggota 2 

Dst ……… 

: 

: 

 

 

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

No Kriteria 
Bobot 

(%) 
Skor 

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 

Pemaparan: 

- Sistematika penyajian dan isi 

- Kemutakhiran alat bantu 

- Penggunaan bahasa yang baku 

- Cara dan sikap presentasi 

- Ketepatan waktu 

20   

2 

Kreativitas: 

- Kreativitas gagasan (keunikan, kebaruan, 

ketepatan solusi) 

- Adopsi dan kemutakhiran ipteks 

- Manfaat/nilai tambah/keberlanjutan 

50   

3 
Diskusi: 

- Tingkat pemahaman gagasan 

- Kontribusi anggota tim 

30   

Jumlah 100   

Bobot nilai presentasi PKM adalah 60%    

Keterangan: Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = 

Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

Komentar Penilai: 

….………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 Kota, tanggal, bulan, tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan  

 (Nama Lengkap) 
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Lampiran 9.  Formulir Penilaian Presentasi PKM-GFK  
 

Judul Kegiatan : …........................................................................... 

 
Bidang kegiatan : PKMGFK 

Bidang Ilmu : …........................................................................... 

Ketua Pelaksana : …........................................................................... 

NIM : …........................................................................... 

Jumlah anggota : ….....  Orang 

Anggota 1 :  

Anggota 2 :  

dst   

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

No Kriteria 
Bobot 

(%) 
Skor 

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 Pemaparan: 

- Kewajaran dalam perilaku kelas 

- Keelasan materi tayangan 

- Sistematika presentasi dan attractiveness 

video 

- Durasi (efektivitas manajmen pengelolaan 

informasi dan waktu) 

15   

2 Gagasan: 

- Kejelasan sumber inspirasi PKMGFK 

- Memenuhi kriteria kreatif dan futuristic 

- Kreativitas gagasan dan solusi 

- Dinamika dan kualitas visualisasi konten 

(kejelasan alur pemikiran, kualitas 

visualisasi konten, orisinalitas) 

- Sistematika dan kejelasan alur piker 

(gagasan-story board, scenario, scene, 

shooting: pra-prod-pasca-prod, editing 

shortlist) 

60   

3 Diskusi: 

- Tingkat pemahaman gagasan 

- Kontribusi anggota tim 

25   

Jumlah 100   

Bobot nilai presentasi PKMGFK adalah 60%    

Keterangan: Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = 

Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

Komentar Penilai: 

….………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 Kota, tanggal, bulan, tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan  

 (Nama Lengkap) 
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Lampiran 10.  Formulir Penilaian Presentasi PKM-GT 
 

Judul Kegiatan : …........................................................................... 

 
Bidang kegiatan : PKMGT 

Bidang Ilmu : …........................................................................... 

Ketua Pelaksana : …........................................................................... 

NIM : …........................................................................... 

Jumlah anggota : ….....  Orang 

Anggota 1 :  

Anggota 2 :  

dst   

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

No Kriteria 
Bobot 

(%) 
Skor 

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 Pemaparan: 

a. Sistematika penyajian dan isi 

b. Kejelasan konten ide 

c. Penggunaan bahasa yang baku 

d. Cara dan sikap saat presentasi 

e. Ketepatan waktu 

20   

2 Gagasan: 

a. Kreativitas gagasan (visioner/ futuristik, unik, 

manfaat dan dampak sistemik) 

b. Kelayakan realisasi 

50   

3 Diskusi: 

a. Tingkat pemahaman gagasan 

b. Kontribusi anggota tim 

30   

Jumlah 100   

Bobot nilai presentasi PKMGT adalah 50%    

Keterangan: Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = 

Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

Komentar Penilai: 

….………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 Kota, tanggal, bulan, tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan  

 (Nama Lengkap) 
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Lampiran 11.  Formulir Penilaian Artikel Ilmiah PKM-R 

Judul Kegiatan :      .............................................................................. 

Bidang kegiatan : PKM-RE / PKM-RSH 

Bidang Ilmu : .............................................................................. 

Penulis Utama : .............................................................................. 

NIM : .............................................................................. 

Jumlah anggota : ….....  Orang 

Anggota 1 : .............................................................................. 

Anggota 2 : .............................................................................. 

Anggota 3 : .............................................................................. 

Anggota 4 : .............................................................................. 

Anggota 5 : .............................................................................. 

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

 

No Kriteria 
Bobot 

(%) Skor 
Nilai  

(Bobot x Skor) 

1 JUDUL : Kesesuaian isi dan judul artikel 5  
 

2 
ABSTRAK : Latar belakang, Tujuan, Metode, Hasil, 

Kesimpulan, Kata kunci 
10  

 

 

3 

PENDAHULUAN : Persoalan yang mendasari pelaksanaan, 

Uraian dasar2 keilmuan yang mendukung, Kemutakhiran 

substansi pekerjaan 

15  

 

 

4 

BAHAN/SUBYEK DAN METODE : Kesesuaian dengan 

persoalan yang akan diselesaikan, Pengembangan metode baru, 

Penggunaan metode yang sudah ada 

25  

 

 

5 

HASIL DAN PEMBAHASAN : Kumpulan dan kejelasan 

penampilan data Proses/teknik pengolahan data, Ketajaman 

analisis dan sintesis data, Perbandingan hasil dengan hipotesis 

atau hasil sejenis sebelumnya 

30  

 

6 KESIMPULAN : Tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan 10  
 

 

7 

DAFTAR PUSTAKA : Ditulis sesuai dengan peraturan model 

Harvard Sesuai dengan uraian sitasi, Kemutakhiran pustaka. 
5  

 

Total 100   

Bobot Nilai Artikel PKMR adalah 25%    

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik;7= 

Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

Komentar Penilai 

................................................................................................................................. 

 

Kota,tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

 

 

Tandatangan 

( Nama Lengkap) 
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Lampiran 12.  Formulir Penilaian Artikel Ilmiah PKM-K 

Judul Kegiatan :      .............................................................................. 

Bidang kegiatan : PKM-K 

Bidang Ilmu : .............................................................................. 

Penulis Utama : .............................................................................. 

NIM : .............................................................................. 

Jumlah anggota : …………. Orang 

Anggota 1 : .............................................................................. 

Anggota 2 : .............................................................................. 

Anggota 3 : .............................................................................. 

Anggota 4 : .............................................................................. 

Anggota 5 : .............................................................................. 

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

 

No Kriteria 
Bobot 

(%) Skor 
Nilai  

(Bobot x Skor) 

1 JUDUL : Kesesuaian isi dan judul artikel 5  
 

2 
ABSTRAK : Latar belakang, Tujuan, Metode, Hasil, 

Kesimpulan, Kata kunci 
10  

 

 

3 

PENDAHULUAN : Persoalan yang mendasari pelaksanaan, 

Uraian dasar2 keilmuan yang mendukung, Kemutakhiran 

substansi pekerjaan 

15  

 

 

4 

BAHAN/SUBYEK DAN METODE : Kesesuaian dengan 

persoalan yang akan diselesaikan, Pengembangan metode baru, 

Penggunaan metode yang sudah ada 

25  

 

 

5 

HASIL DAN PEMBAHASAN : Kumpulan dan kejelasan 

penampilan data Proses/teknik pengolahan data, Ketajaman 

analisis dan sintesis data, Perbandingan hasil dengan hipotesis 

atau hasil sejenis sebelumnya 

30  

 

6 KESIMPULAN : Tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan 10  
 

 

7 

DAFTAR PUSTAKA : Ditulis sesuai dengan peraturan model 

Harvard Sesuai dengan uraian sitasi, Kemutakhiran pustaka. 
5  

 

Total 100   

Bobot Nilai Artikel PKMK adalah 25%    

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik;7= 

Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

Komentar Penilai 

................................................................................................................................. 

 

Kota,tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan 

( Nama Lengkap) 
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Lampiran 13.  Formulir Penilaian Artikel Ilmiah PKM-PM 

Judul Kegiatan :      .............................................................................. 

Bidang kegiatan : PKM-PM 

Bidang Ilmu : .............................................................................. 

Penulis Utama : .............................................................................. 

NIM : .............................................................................. 

Jumlah anggota : …………. Orang 

Anggota 1 : .............................................................................. 

Anggota 2 : .............................................................................. 

Anggota 3 : .............................................................................. 

Anggota 4 : .............................................................................. 

Anggota 5 : .............................................................................. 

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

 

No Kriteria 
Bobot 

(%) Skor 
Nilai  

(Bobot x Skor) 

1 JUDUL : Kesesuaian isi dan judul artikel 5  
 

2 
ABSTRAK : Latar belakang, Tujuan, Metode, Hasil, 

Kesimpulan, Kata kunci 
10  

 

 

3 

PENDAHULUAN : Persoalan yang mendasari pelaksanaan, 

Uraian dasar2 keilmuan yang mendukung, Kemutakhiran 

substansi pekerjaan 

15  

 

 

4 

BAHAN/SUBYEK DAN METODE : Kesesuaian dengan 

persoalan yang akan diselesaikan, Pengembangan metode baru, 

Penggunaan metode yang sudah ada 

25  

 

 

5 

HASIL DAN PEMBAHASAN : Kumpulan dan kejelasan 

penampilan data Proses/teknik pengolahan data, Ketajaman 

analisis dan sintesis data, Perbandingan hasil dengan hipotesis 

atau hasil sejenis sebelumnya 

30  

 

6 KESIMPULAN : Tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan 10  
 

 

7 

DAFTAR PUSTAKA : Ditulis sesuai dengan peraturan model 

Harvard Sesuai dengan uraian sitasi, Kemutakhiran pustaka. 
5  

 

Total 100   

Bobot Nilai Artikel PKMPM adalah 25%    

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik;7= 

Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

Komentar Penilai 

................................................................................................................................. 

 

Kota,tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

 

Tandatangan 

( Nama Lengkap) 
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Lampiran 14.  Formulir Penilaian Artikel Ilmiah PKM-PI 

Judul Kegiatan :      .............................................................................. 

Bidang kegiatan : PKM-PI 

Bidang Ilmu : .............................................................................. 

Penulis Utama : .............................................................................. 

NIM : .............................................................................. 

Jumlah anggota : …………. Orang 

Anggota 1 : .............................................................................. 

Anggota 2 : .............................................................................. 

Anggota 3 : .............................................................................. 

Anggota 4 : .............................................................................. 

Anggota 5 : .............................................................................. 

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

 

No Kriteria 
Bobot 

(%) Skor 
Nilai  

(Bobot x Skor) 

1 JUDUL : Kesesuaian isi dan judul artikel 5  
 

2 
ABSTRAK : Latar belakang, Tujuan, Metode, Hasil, 

Kesimpulan, Kata kunci 
10  

 

 

3 

PENDAHULUAN : Persoalan yang mendasari pelaksanaan, 

Uraian dasar2 keilmuan yang mendukung, Kemutakhiran 

substansi pekerjaan 

15  

 

 

4 

BAHAN/SUBYEK DAN METODE : Kesesuaian dengan 

persoalan yang akan diselesaikan, Pengembangan metode baru, 

Penggunaan metode yang sudah ada 

25  

 

 

5 

HASIL DAN PEMBAHASAN : Kumpulan dan kejelasan 

penampilan data Proses/teknik pengolahan data, Ketajaman 

analisis dan sintesis data, Perbandingan hasil dengan hipotesis 

atau hasil sejenis sebelumnya 

30  

 

6 KESIMPULAN : Tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan 10  
 

 

7 

DAFTAR PUSTAKA : Ditulis sesuai dengan peraturan model 

Harvard Sesuai dengan uraian sitasi, Kemutakhiran pustaka. 
5  

 

Total 100   

Bobot Nilai Artikel PKMPI adalah 25%    

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik;7= 

Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

Komentar Penilai 

................................................................................................................................. 

 

Kota,tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

 

Tandatangan 

( Nama Lengkap) 
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Lampiran 15.  Formulir Penilaian Artikel Ilmiah PKM-KC 

Judul Kegiatan :      .............................................................................. 

Bidang kegiatan : PKM-KC 

Bidang Ilmu : .............................................................................. 

Penulis Utama : .............................................................................. 

NIM : .............................................................................. 

Jumlah anggota : …………. Orang 

Anggota 1 : .............................................................................. 

Anggota 2 : .............................................................................. 

Anggota 3 : .............................................................................. 

Anggota 4 : .............................................................................. 

Anggota 5 : .............................................................................. 

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

 

No Kriteria 
Bobot 

(%) Skor 
Nilai  

(Bobot x Skor) 

1 JUDUL : Kesesuaian isi dan judul artikel 5  
 

2 
ABSTRAK : Latar belakang, Tujuan, Metode, Hasil, 

Kesimpulan, Kata kunci 
10  

 

 

3 

PENDAHULUAN : Persoalan yang mendasari pelaksanaan, 

Uraian dasar2 keilmuan yang mendukung, Kemutakhiran 

substansi pekerjaan 

15  

 

 

4 

BAHAN/SUBYEK DAN METODE : Kesesuaian dengan 

persoalan yang akan diselesaikan, Pengembangan metode baru, 

Penggunaan metode yang sudah ada 

25  

 

 

5 

HASIL DAN PEMBAHASAN : Kumpulan dan kejelasan 

penampilan data Proses/teknik pengolahan data, Ketajaman 

analisis dan sintesis data, Perbandingan hasil dengan hipotesis 

atau hasil sejenis sebelumnya 

30  

 

6 KESIMPULAN : Tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan 10  
 

 

7 

DAFTAR PUSTAKA : Ditulis sesuai dengan peraturan model 

Harvard Sesuai dengan uraian sitasi, Kemutakhiran pustaka. 
5  

 

Total 100   

Bobot Nilai Artikel PKMKC adalah 25%    

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik;7= 

Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

Komentar Penilai 

................................................................................................................................. 

 

Kota,tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan 

( Nama Lengkap) 
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Lampiran 16.  Formulir Penilaian Artikel Ilmiah PKM-KI 

Judul Kegiatan :      .............................................................................. 

Bidang kegiatan : PKM-KI 

Bidang Ilmu : .............................................................................. 

Penulis Utama : .............................................................................. 

NIM : .............................................................................. 

Jumlah anggota : …………. Orang 

Anggota 1 : .............................................................................. 

Anggota 2 : .............................................................................. 

Anggota 3 : .............................................................................. 

Anggota 4 : .............................................................................. 

Anggota 5 : .............................................................................. 

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

 

No Kriteria 
Bobot 

(%) Skor 
Nilai  

(Bobot x Skor) 

1 JUDUL : Kesesuaian isi dan judul artikel 5  
 

2 
ABSTRAK : Latar belakang, Tujuan, Metode, Hasil, 

Kesimpulan, Kata kunci 
10  

 

 

3 

PENDAHULUAN : Persoalan yang mendasari pelaksanaan, 

Uraian dasar2 keilmuan yang mendukung, Kemutakhiran 

substansi pekerjaan 

15  

 

 

4 

BAHAN/SUBYEK DAN METODE : Kesesuaian dengan 

persoalan yang akan diselesaikan, Pengembangan metode baru, 

Penggunaan metode yang sudah ada 

25  

 

 

5 

HASIL DAN PEMBAHASAN : Kumpulan dan kejelasan 

penampilan data Proses/teknik pengolahan data, Ketajaman 

analisis dan sintesis data, Perbandingan hasil dengan hipotesis 

atau hasil sejenis sebelumnya 

30  

 

6 KESIMPULAN : Tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan 10  
 

 

7 

DAFTAR PUSTAKA : Ditulis sesuai dengan peraturan model 

Harvard Sesuai dengan uraian sitasi, Kemutakhiran pustaka. 
5  

 

Total 100   

Bobot Nilai Artikel PKMKI adalah 25%    

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik;7= 

Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

Komentar Penilai 

................................................................................................................................. 

 

Kota,tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

 

 

Tandatangan 

( Nama Lengkap) 
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Lampiran 17. Formulir Penilaian Video Luaran GFK  

 

Judul  Kegiatan : .............................................................................. 

Bidang kegiatan : PKM-GFK 

Bidang Ilmu : .............................................................................. 

Ketua Pelaksana : .............................................................................. 

NIM : .............................................................................. 

Jumlah anggota : ........  Orang 

Dosen Pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

 

 

 

 

Keterangan:   Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = 

Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor  

Komentar Penilai: 

….………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………… 

 …………………………….. 

Penilai, 

 

 

Tandatangan 

 (Nama Lengkap) 

 

 

 

 

 

 

No Kriteria 
Bobot 

(%) 
Skor 

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 Kemutakhiran isi video 

(disesuaikan dengan Tantangan intelektual 

kekinian) 

20   

2 Efektifitas setting cerita yang dipaparkan 

(memuat bagian-bagian penting yang 

ditonjolkan) 

20   

3 Efektifitas pesan yang disampaikan (termasuk 

peluang menjadi produk digital yang 

bermanfaat luas, Peluang Komersialisasi, 

Keberlanjutan program) 

35   

4 Kelengkapan informasi pendukung 

(Tim PKM, pengisi suara, tempat, ucapan 

terimakasih dll) 

10   

5 Kualitas gambar dan suara 15   

Jumlah 100   

Bobot Nilai Video Luaran GFK 

 

25%   
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Lampiran 18.  Formulir Penilaian Poster PIMNAS 
 

 

Judul Kegiatan : …........................................................................... 

 

 

 

Bidang PKM : …………………………………………………… 

Bidang Ilmu : …........................................................................... 

Ketua Pelaksana : …........................................................................... 

NIM : …........................................................................... 

Jumlah anggota : ….....  Orang 

Anggota 1 :  

Anggota 2 :  

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

No Kriteria 
Bobot 

(%) 
Skor 

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 Substansi: Kreativitas, inovasi, kemanfaatan 40   

2 Kejelasan: informasi, terbaca (visible), terstruktur 

(structured) 
35   

3 Lengkap penyajian, daya tarik, teliti, praktis 

(simple) 
25   

Jumlah 100   

Keterangan: Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = 

Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

 

Komentar Penilai: 

….………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Kota, tanggal, bulan, tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan  

 (Nama Lengkap) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


