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A. NAMA LOMBA 

 Rektor Cup PKM 5 Bidang, PKM GT dan PKM AI. 

B. Jenis PKM  

1. PKM P (PKM PE dan PKM SH) 

Penelitian Pengembangan (Development Research) adalah jenis penelitian yang bertujuan 

untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam sebuah teori yang dimiliki 

ilmu tertentu. Melalui penelitian-penelitian ini tercipta teknologi-teknologi baru yang 

akhirnya dikenal dengan R dan D (Research and Development).  

2. PKM K 

Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) merupakan program 

pengembangan pemahaman dan keterampilan mahasiswa menjadi wirausaha. 

3. PKM M 

Program Kreativitas Mahasiswa-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) merupakan 

program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam upaya menyelesaikan 

persoalan atau memenuhi kebutuhan masyarakat yang kehidupannya tidak berorientasi pada 

profit. 

4. PKM T 

Program Kreativitas Mahasiswa Penerapan Teknologi (PKM-T) merupakan program 

bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

5. PKM KC 

Program Kreativitas Mahasiswa-Karsa Cipta (PKM-KC) merupakan program penciptaan 

yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, bersifat konstruktif meskipun karya tersebut 

belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain. 

6. PKM KT (PKM GT dan AI) 

PKM-AI merupakan hasil kreativitas mahasiswa dalam meningkatkan kemampuannya 

dalam menuangkan pemikiran dan hasil-hasil kegiatan ilmiah yang telah dilakukan ke dalam 

bentuk sebuah artikel ilmiah sesuai kriteria standar penulisan jurnal ilmiah. Sedangkan PKM-

GT adalah konsep perubahan atau pengembangan yang bersifat futuristik, realistik dan 

jangka panjang. Ide realistik tetapi dapat diselesaikan dalam waktu pendek 

C. WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan Tanggal 

Pendaftaran dan Pengumpulan Karya 31 Maret – 19 April 2019 

Penjurian 20– 22April 2019 
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Pengumuman Finalis 23 April 2019 

Technical Meeting 24 April 2019 

Pelaksanaan Lomba 25-26 April 2019 

 

D. KETENTUAN PESERTA 

1. Peserta terdaftar sebagai mahasiswa aktif D3/D4/S1 semester 2-6 dibuktikan 

dengan scan Kartu Tanda Mahasiswa. 

2. Setiap tim beranggotakan 3 orang dengan ketentuan 1 orang sebagai ketua. 

3. Setiap tim wajib mendaftar di link. 

4. Nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak boleh 

disingkat 

5. Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti dan anggota dari 

lintas bidang sangat dianjurkan 

6. Bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti atau yang 

relevan 

7. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda 

atau dari satu program studi yang sama, namun masih dalam lingkup satu 

fakultas 

8. Keanggotaan setiap kelompok PKM-P disarankan berasal dari minimal dua 

angkatan yang berbeda 

9. Jumlah halaman maksimum setiap Proposal adalah 10 (sepuluh) halaman 

dihitung mulai Pendahuluan sampai dengan Daftar Pustaka (tidak termasuk 

Halaman Sampul Muka,Halaman Pengesahan, Daftar Isi, Daftar Gambar, 

Biodata pengusul dan dosen pendamping serta Surat Pernyataan Ketua) 

10. Keseluruhan Proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran 

file maksimum 5MB dan diberi nama: Nama Ketua 

Peneliti_NamaFakultas_PKMP.pdf. Proposal dapat di upload  melalui Form 

Pendaftaran bit.ly/Pendaftaranrektorcup2019. Hardcopy sebanyak 3 rangkap 

dikumpulkan di Sekretariat UKM Forum Diskusi Ilmiah Universitas 

Muhammadiyah Malang Gedung Student Center Lantai 3 Jl. Raya Tlogomas 

246 Malang. 

E. SISTEMATIKA PROPOSAL  

a. PKM-P 
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Proposal PKM-P ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan 

jarak baris 1,15 spasi dan ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, 

dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman Sampul sampai dengan Daftar Isi diberi 

nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii,.. dst yang diletakkan pada sudut kanan 

bawah, sedangkan halaman utama yang dimulai dari Pendahuluan sampai dengan 

halaman Lampiran diberi halaman dengan angka Arab: 1, 2, 3,...dst. yang 

diletakkan pada sudut kanan atas. Sedangkan format penulisannya mengikuti 

sistematika sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL . 

HALAMAN PENGESAHAN . 

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang atau justifikasi ilmiah disusunnya PKM-P dan 

permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) 

penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan apa yang ditargetkan serta 

kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu 

pengusul/tim. Luaran yang diharapkan dan manfaat dari kegiatan juga disajikan 

pada bab ini. 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka menguraikan hasil temuan peneliti lain yang diperoleh dari 

pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya proposal PKM-P. Tinjauan 

Pustaka bukan kumpulan teori, namun merupakan rangkaian hasil yang sudah 

dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu 

peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti (State of the 

Art). 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Bab ini mengungkapkan metode penelitian yang akan diterapkan disertai tahapan 

penelitian yang akan dilaksanakan, prosedur, luaran, indikator capaian yang 

terukur di setiap tahapan, teknik pengumpulan data (PKM-P yang menggunakan 

metode survei agar melampirkan kuisener lengkap, diletakkan setelah Lembar 

Daftar Pustaka dan tidak dihitung sebagai Halaman INTI) dan analisis data, cara 

penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan kebutuhan dan disusun mengikuti 

format. 
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b. PKM-K 

Proposal PKM-K ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 

dengan jarak baris 1,15 spasi dan ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin 

kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman Sampul sampai dengan 

Daftar Isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii,.. dst yang diletakkan 

pada sudut kanan bawah, sedangkan halaman utama yang dimulai dari 

Pendahulan sampai dengan halaman Lampiran diberi halaman dengan angka 

Arab: 1, 2, 3, ...dst yang diletakkan pada sudut kanan atas. Sedangkan format 

penulisannya mengikuti sistematika sebagai berikut : 

HALAMAN SAMPUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang, atau alasan yang mendasari disusunnya proposal 

PKM-K, apakah berdasar atas hasil riset pasar? Atau inisiatif sendiri untuk 

membuka pangsa pasar? Ungkapkan pula jenis dan spesifikasi teknis 

komoditas yang akan menjadi modal berwirausaha 

BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 

Pada bab ini, uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi 

sumberdaya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang 

direncanakan. Sajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha 

(cash flow minimal untuk 1 tahun kedepan yang dapat menunjukkan 

keberlanjutan usaha). 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang teknik/cara membuat 

komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya sekaligus tahapan pekerjaan 

dalam pencapaian tujuan program. 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

Ringkasan anggaran biaya disusun mengikuti format. 

c. PKM-M 

Proposal PKM-M ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 

dengan jarak baris 1,15 spasi dan ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin 

kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman Sampul sampai dengan 

Daftar Isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii,.. dst yang diletakkan pada 

sudut kanan bawah, sedangkan halaman utama yang dimulai dari Pendahulan 
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sampai dengan halaman Lampiran diberi halaman dengan angka arab: 1, 2, 3, ...dst 

yang diletakkan pada sudut kanan atas. serta mengikuti sistematika sebagai berikut 

: 

HALAMAN SAMPUL . 

HALAMAN PENGESAHAN. 

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang disusunnya proposal PKM-M dengan mengungkap identitas 

mitra dan permasalahan yang dihadapi mereka dan seberapa tinggi level urgensinya 

dibandingkan persoalan eksisting lainnya. Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini 

dan manfaat kegiatan juga harus disajikan pada bab ini. 

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 

Pada bab ini diuraikan secara kuantitatif jumlah, profil dan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan PKM-M. Uraikan pula 

kondisi dan potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan 

yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Hindari adanya kegiatan 

penelitian atau kegiatan survei dalam Proposal PKM-M. 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Pada bab ini uraikan secara jelas pola dan frekuensi pelaksanaan program 

(pelatihan, pendampingan, demplot, konsultasi, rekayasa sosial dll), teknik 

pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta tahapan pekerjaan dalam 

pencapaian tujuan program. 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai kebutuhan dan mengikuti format. 

d. PKM-T 

Proposal PKM-T ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran font 12 

dengan jarak baris 1,15 spasi dan ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin 

kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman Sampul sampai dengan 

Daftar Isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii,.. dst yang diletakkan pada 

sudut kanan bawah, sedangkan halaman utama yang dimulai dari Pendahulan 

sampai dengan halaman Lampiran diberi halaman dengan angka arab: 1, 2, 3, ...dst 

yang diletakkan pada sudut kanan atas. Sedangkan format penulisannya mengikuti 

sistematika sebagai berikut : 

HALAMAN SAMPUL . 

HALAMAN PENGESAHAN. 
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DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Pada bab ini, ungkapkan proses identifikasi masalah bersama mitra yang akan 

diselesaikan. Upayakan untuk memperoleh persoalan prioritas mitra yang dipindai 

mulai dari aspek hulu sampai dengan hilirnya. PKM-T disarankan hanya fokus 

pada satu persoalan prioritas baik dari aspek teknologi maupun sosial humaniora. 

Pada kedua aspek itupun cukup satu persoalan prioritas mitra yang ditangani, 

apakah bagian hulu, proses dan hilirnya. 

Jelaskan pada aspek mana bantuan ilmu dan teknologi yang ditawarkan diyakini 

akan mampu meningkatkan nilai tambah bagi mitra, misalnya peningkatan mutu 

produk, perbaikan proses produksi, pengolahan limbah, sistem jaminan mutu dan 

lain-lain atau aspek-aspek manajemen yang mencakup perbaikan kualitas pola 

interaksi SDM, pemasaran, pembukuan atau status usaha.Ungkapkan pula profil 

usaha dan kinerja mitra yang akan dilibatkan dalam kegiatan PKM-T secara 

kuantitatif. Pada bab ini pula disajikan jenis Luaran yang akan dihasilkan disertai 

penjelasan manfaatnya bagi mitra. 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Uraikan secara ilmiah semua hal yang relevan dengan persoalan atau kebutuhan 

prioritas mitra yang akan diselesaikan, termasuk solusi yang ditawarkan. Jika 

solusinya sudah pernah dipublikasikan pihak lain, agar diungkapkan juga. Yang 

diutamakan dalam PKM-T adalah ketepatan solusi iptek yang akan diberikan 

kepada mitra. Solusi yang ditawarkan dapat berupa karya orisinil dan dapat juga 

berupa karya tiruan pihak lain. 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Pada bab ini, uraikan secara lengkap teknik/cara pelaksanaan program (apakah 

pendidikan, konsultasi, pelatihan, rekayasa keteknikan, rekayasa sosial, 

pendampingan, pengujian mutu, dll) dan tahapan pekerjaan dalam pencapaian 

tujuan program. 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan kebutuhan dan disusun 

mengikuti ` format. 
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e. PKM-KC 

Proposal PKM-KC ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 

dengan jarak baris 1,15 spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika 

sebagai berikut HALAMAN SAMPUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan proses identifikasi persoalan yang akan dicari solusi atau 

pengembangannya termasuk sumber inspirasinya. Jika titik pijaknya adalah hasil 

riset orang lain, maka nyatakan nama pelaksana dan institusi tim riset serta 

hasilnya yang akan dikonstruksikan dalam PKM-KC. Ungkapkan pula fase final 

yang akan dicapai dalam PKM-KC. 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada PKM-KC ada kemungkinan pustaka acuan seperti yang lazim disitasi untuk 

PKM-P tidak ditemukan. Selain skripsi, tesis, disertasi, buku referensi, artikel 

jurnal ilmiah ataupun prosiding, tinjauan pustaka dalam PKM-KC diijinkan untuk 

mengacu pada informasi yang diperoleh melalui brosur, media cetak dan sumber-

sumber lainnya. Yang penting dalam bab ini adalah terungkapnya informasi ilmiah 

yang relevan dengan spesifikasi awal dan/atau akhir produk serta menjadi solusi 

yang bermanfaat. 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Pada bagian ini diuraikan tahap pelaksanaan program dan fase akhir yang akan 

dicapai secara rinci. Dimulai dari koleksi data yang diperlukan untuk desain atau 

perancangan awal, menyusun desain teknis, membuat produk/jasa layanan, 

menguji keandalan karya, evaluasi level penerimaan masyarakat (jika 

dimungkinkan) dan lain-lain yang relevan. 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
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Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan kebutuhan dan disusun 

mengikuti Format. 

 

f. PKM-AI 

Proposal PKM-AI ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 

dengan jarak baris 1,15 spasi dan ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin 

kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman Sampul sampai dengan 

Daftar Isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii,.. dst yang diletakkan 

pada sudut kanan bawah, sedangkan halaman utama yang dimulai dari 

Pendahulan sampai dengan halaman Lampiran diberi halaman dengan angka 

Arab: 1, 2, 3, ...dst yang diletakkan pada sudut kanan atas. Sedangkan format 

penulisannya mengikuti sistematika sebagai berikut : 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran). 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran). 

ISI ARTIKEL 

JUDUL 

Judul tulisan hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan 

jelas. 

1. NAMA PENULIS 

Nama-nama penulis dituliskan tepat dibawah judul, disertai dengan alamat 

institusi penulis, serta catatan kaki untuk penulis korespondensi. 

2. ABSTRAK DAN ABSTRACT (maksimum satu halaman) 

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Abstrak berisi tidak 

lebih dari 250 kata dan merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi: 

latar belakang, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan dan ditulis dengan 

jarak baris 1,0 spasi. Di bawah abstrak disertakan 3-5 kata-kata kunci 

(keywords). 

3. PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan 

fenomena mengenai topik yang diangkat. Latar belakang, rumusan, tujuan 

dari kegiatan (penelitian, pengabdian, atau yang lainnya) serta manfaat 

untuk waktu yang akan datang ditunjukkan dalam pendahuluan. Dengan 

merujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan singkat dari para 

penulis/peneliti lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait 
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dapat dikemukakan disini untuk menerangkan kemutakhiran substansi 

pekerjaan. 

4. TUJUAN 

Tujuan substansi artikel ilmiah harus diungkapkan secara jelas dan 

mencerminkan judul artikel. 

5. METODE 

Judul dari bagian ini dapat diganti dengan Metode Penelitian, Metode 

Pelaksanaan atau Bahan dan Metode, namun dapat diberi judul lain 

bergantung pada kegiatan dan metodologi yang telah dilakukan sehingga 

penulis diberi kebebasan untuk memberi judul lain seperti Pendekatan 

Teoritik atau Konsideran Percobaan. Secara umum, metode berisi tentang 

bagaimana observasi dilakukan termasuk waktu, lama, dan tempat 

dilakukannya observasi, bahan dan alat yang digunakan, metode untuk 

memperoleh data/informasi, serta cara pengolahan data dan analisis yang 

dilakukan. Metode harus dijelaskan secara lengkap agar peneliti lain dapat 

melakukan uji coba ulang. Acuan (referensi) harus dimunculkan jika 

metode yang ditawarkan kurang dikenal atau unik. 

6. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari observasi. 

Data dapat diringkas dalam bentuk tabel dan gambar. Tidak ada spekulasi 

dan interpretasi dalam bagian ini, yang ada hanya fakta. Umumnya berisi 

uraian dan analisis berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi yang 

telah dilakukan, terutama dalam konteks yang berhubungan dengan apa 

yang pernah dilakukan oleh orang lain. Interpretasi dan ketajaman analisis 

dari penulis terhadap hasil yang diperoleh dikemukakan di sini,termasuk 

pembahasan tentang pertanyaan
2
 yang timbul dari hasil observasi serta 

dugaan ilmiah yang dapat bermanfaat untuk kelanjutan bagi penelitian 

mendatang. Pemecahan masalah yang berhasil dilakukan, perbedaan dan 

persamaan dari hasil pengamatan terhadap informasi yang ditemukan 

dalam berbagai pustaka (penelitian terdahulu) perlu mendapatkan catatan 

disini. Hasil dan Pembahasan handaknya menjadi satu kesatuan, dan tidak 

dipisah menjadi subbab tersendiri. 

 

7. KESIMPULAN 
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Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca 

keluar dari pembahasan. Secara umum kesimpulan menunjukkan jawaban 

atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. 

8. UCAPAN TERIMAKASIH 

Apabila memang ada pihak yang telah membantu dalam kegiatan yang 

dilakukan, maka ucapan terima kasih dapat disampaikan di sini. 

9. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk 

dalam tubuh tulisan. Untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah 

harus muncul dalam daftar pustaka, begitu juga sebaliknya setiap pustaka 

yang muncul dalam daftar pustaka harus pernah dirujuk dalam tubuh 

tulisan. Format perujukan pustaka mengikuti Harvard style. (Lampiran 

8.4). 

LAMPIRAN- LAMPIRAN 

Lampiran Biodata Ketua dan Anggota yang ditandatangani 

Lampiran Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana 

Lampiran Surat Pernyataan Sumber Tulisan PKM-AI 

g. PKM-GT 

Proposal PKM-GT ditulis menggunakan huruf Times New Roman font ukuran 

12 dengan jarak baris 1,15 spasi dan ukuran kertas A-4, margin kiri 4 cm, 

margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm, serta mengikuti 

sistematika sebagai berikut : 

HALAMAN SAMPUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

DAFTAR ISI 

BAGIAN INTI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Bagian Pendahuluan berisi latar belakang yang mengungkap uraian tentang 

alasan mengangkat gagasan menjadi karya tulis (dilengkapi dengan data atau 

informasi yangmendukung), dan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. 

BAB 2. GAGASAN 

Bagian gagasan berisi uraikan tentang: 
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a. Kondisi kekinian pencetus gagasan (diperoleh dari bahan bacaan, 

wawancara, observasi, imajinasi yang relevan); 

b. Solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya untuk 

memperbaiki keadaan pencetus gagasan; 

c. Seberapa jauh kondisi kekinian pencetus gagasan dapat diperbaiki melalui 

gagasan yang diajukan dan prediksi hasil jika gagasan tersebut 

diimplementasikan; 

d. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan 

gagasan dan uraian peran atau kontribusi masing-masingnya; dan 

e. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan 

gagasan sehingga tujuan atau perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. 

BAB 3. KESIMPULAN 

Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca keluar 

dari pembahasan. Secara umum kesimpulan mengungkap gagasan yang 

diajukan, teknik implementasi yang akan dilakukan, dan prediksi hasil yang 

akan diperoleh (manfaat dan dampak gagasan). 

DAFTAR PUSTAKA 

Semua sumber pustaka yang diacu di dalam naskah, dituliskan dalam daftar 

pustaka dengan format mengikuti Harvard style. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran Biodata Ketua dan Anggota yang ditandatangani 

Lampiran Susunan Organisasi Tim Penyusun dan Pembagian Tugas 

Lampiran Surat Pernyataan Ketua Tim 
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E.   KETENTUAN PENILAIAN LOMBA 

1. Kreativitas Gagasan  

2. Ketepatan solusi yang ditawarkan ( Manfaat ) 

3. Potensi gagasan atau program  

4. Kesesuaian format penulisan 

 

a. Form Penilaian PKM-P 
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b. Form Penilaian PKM-K 
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c. Form Penilaian PKM-M 

 



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  

UNIT KEGIATAN MAHASISWA 

FORUM DISKUSI ILMIAH 
 PERIODE 2018 - 2019   

Sekretariat :Student Center Lt. III UMM Jl.TlogomasNo. 246 Malang 

 

17 
 

d. Form Penilaian PKM-T 
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e. Form Penilaian PKM-KC 
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f. Form Penilaian PKM-GT 
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g. Form Penilaian PKM-AI 
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More Info:  

CP : 085645118003 (Fajar) 

IG : fdi_umm 

Line : @WGJ2300M 

 


