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SAMBUTAN 
 

 
 

 Assalamualaikum Wr.Wb., 

Salam Sejahtera bagi kita semua, 

 

 

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang atas kerja keras tim Kompetisi 

Kreativitas Mahasiswa (KKM) di bawah koordinasi Program Studi dan Wakil Ketua Bidang 

Kemahasiswaan. Kegiatan KKM merupakan wadah bagi mahasiswa STIE MBI untuk 

mengasah kemampuan dan kreativitasnya di bidang akademik, selain itu kegiatan ini juga dapat 

menjadi ajang melatih ketangkasan dalam berkompetisi. 

 

Selama dua tahun terakhir pandemi covid 19 telah membatasi ruang gerak kegiatan akademik, 

dimana hal ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas kegiatan kemahasiswaan di STIE MBI. 

melalui KKM diharapkan semangat jiwa kompetisi dan suasana akademik dapat kembali 

menggelora, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. 

 

Akhirnya, saya mengucapkan selamat berpartisipasi kepada seluruh mahasiswa STIE MBI 

semoga segala yang kita lakukan dapat memberi manfaat kepada khalayak luas dan menjadi 

dasar untuk kemajuan STIE MBI dan bangsa Indonesia pada umumnya.   

 

 
Wassalamualaikum Wr. Wb.  

 

Depok,     April 2022 

STIE Manajemen Bisnis Indonesia 

 

 

 

 

Dr. H. Teguh Prajitno, SE, MM 

Ketua 
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PENJELASAN UMUM KKM 

DAN PKM 
 

 

Pendahuluan dan Sejarah 
KKM merupakan kompetisi yang mengedepankan kreativitas dan inovasi mahasiswa STIE 

MBI, kompetisi ini bersifat internal atau diperuntukkan bagi mahasiswa aktif STIE MBI. 

Keberadaan KKM-STIE MBI merupakan turunan dari Program Kreativitas Mahasiswa 

(PKM) yang diselenggarakan Kemendikbud-Ditjen Dikti, dimana kegiatan KKM dijadikan 

sebagai ajang filterisasi serta pemanasan bagi mahasiswa STIE MBI untuk berkompetisi di 

taraf nasional atau PKM.  

 

Adapun sekilas tentang PKM-Ditjen Dikti adalah sebagai berikut, PKM dikembangkan untuk 

mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan 

penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Dalam rangka mempersiapkan 

diri menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausahawan mandiri dan arif, mahasiswa diberi 

peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap, tanggungjawab, 

membangun kerjasama tim maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang 

kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. 

 

Pada awalnya dikenal lima kegiatan yang ditawarkan dalam PKM, yaitu PKM-Penelitian 

(PKM-P), PKM-Kewirausahaan (PKM-K), PKM-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M), 

PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T) dan PKM-Penulisan Ilmiah (PKM-I). Namun sejak 

Januari 2009, Ditlitabmas mengelola 6 (enam) PKM. Kompetisi Karya Tulis Mahasiswa 

(KKTM) yang semula menjadi tugas Direktorat Akademik dalam pengelolaannya, dilimpahkan 

kepada Ditlitabmas. Karena sifatnya yang identik dengan PKM-I, KKTM selanjutnya dikelola 

bersama-sama PKM-I dalam PKM-Karya Tulis (PKM- KT). Dengan demikian, di dalam PKM- 

KT terkandung dua program penulisan, yaitu PKM-Artikel Ilmiah (PKM-AI) dan PKM- 

Gagasan Tertulis (PKM-GT). PKM-I atau selanjutnya disebut PKM-AI yang merupakan artikel 

hasil kegiatan, tidak lagi ditampilkan dalam PIMNAS, namun dipublikasikan pada e-journal. 

Sedangkan PKM-GT yang berpeluang didiskusikan dalam forum terbuka, diposisikan sebagai 

pengganti PKM-AI di PIMNAS. Pada tahun 2011, jumlah bidang PKM bertambah menjadi 7 

(tujuh) dengan diperkenalkannya bidang PKM-Karsa Cipta. 

 

Sejalan dengan perkembangnya ilmu pengetahuan dan istilah-istilah baku yang digunakan 

dalam tataran ilmu pengetahuan serta untuk memudahkan pemahaman tujuan utama masing- 

masing bidang PKM mulai tahun 2021, PKM-Penelitian (PKM-P) diganti menjadi PKM-Riset 

(PKM-R) dan PKM-Pengabdian Masyarakat (PKM-M) diubah menjadi PKM-PM sementara 

PKM Penerapan Teknologi (PKM-T) diubah menjadi PKM-Penerapan Iptek (PKM-PI). PKM 

Gagasan Futuristik Konstruktif (PKM-GFK) yang awalnya mengajukan video untuk dinilai dan 

mendapatkan insentif, maka mulai tahun 2021 diubah menjadi mengajukan proposal pendanaan 

untuk menyusun video bagi yang lolos didanai. 

 

Di dalam PKM-R, karakteristik riset eksakta (PKM-RE) dan riset sosial humaniora (PKM- 

RSH) berbeda. Mulai tahun 2022 pedoman PKM-R antara PKM-RE dan PKM-RSH dipisah, 
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dimana masing-masing mempunyai pedoman PKM sendiri. Hal ini bertujuan agar masing- 

masing PKM-RE dan PKM-RSH memperoleh hasil yang optimal. 

Tahun 2022, PKM Gagasan Tertulis (PKM-GT) diubah menjadi PKM Gagasan Futuristik 

Tertulis (PKM-GFT). Perubahan nama tersebut dimaksudkan agar gagasan yang diajukan 

mengandung unsur futuristik. Tahun 2022, PKM Gagasan Futuristik Konstruktif (PKM-GFK) 

diubah menjadi PKM Video Gagasan Konstruktif (PKM-VGK). Perubahan nama tersebut 

dimaksudkan agar gagasan yang diajukan mengandung unsur konten komunikasi konstruktif 

berupa video. 

 

 

Kriteria 
KKM kali ini diperuntukkan bagi mahasiswa Strata 1 (S1) di  STIE Manajemen Bisnis Indonesia 

yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) melalui penyediaan dana yang 

bersifat kompetitif, akuntabel dan transparan. Kriteria yang meliputi inti kegiatan, kriteria 

keilmuan, tingkat pendidikan, jumlah mahasiswa, pendanaan dan luaran dari masing-masing 

bidang PKM disajikan pada Tabel 2. 

 
 

Tabel 2. Kriteria KKM 
 

Inti Kegiatan Kriteria keilmuan Pendi- 

dikan 

Jumlah 

Mhs** 

Pendanaan 

(Rp. Ribu) 

Luaran 

KKM Riset Sosial Humaniora (KKM-RSH) 

Pengamatan mendalam 

berbasis iptek mengungkap 

informasi baru bidang Sosial 

Humaniora dan Seni 

Sesuai bidang ilmu, 

kolaborasi lintas bidang 

dianjurkan 
  S1 

 
3 - 5 

 
300 

1. Laporan Kemajuan 

2. Laporan Akhir 

3. Artikel Ilmiah 

KKM Kewirausahaan (KKM-K) 

Produk iptek sebagai 

komoditas usaha mahasiswa 

Tidak harus sesuai bidang 

ilmu, kolaborasi lintas 

bidang dianjurkan 

S1 

 

3 - 5 
 

300 
1. Laporan Kemajuan 

2. Laporan Akhir 

3. Produk Usaha 

KKM Pengabdian Kepada Masyarakat (KKM-PM) 

Solusi iptek 

(teknologi/manajemen) bagi 

mitra non profit 

Tidak harus sesuai bidang 

ilmu, kolaborasi lintas 

bidang dianjurkan 

S1 

 

3 - 5 
 

300 
1. Laporan Kemajuan 

2. Laporan Akhir 

3. Buku Pedoman Mitra 

KKM Video Gagasan Konstruktif (KKM-VGK) 

 

Isu SDGs dan isu Nasional 
Tidak harus sesuai bidang 

ilmu, kolaborasi lintas 

bidang dianjurkan 

S1 

 

3 - 5 
 

300 
1. Laporan Kemajuan 

2. Laporan Akhir 

3. Video YouTube 

KKM Artikel Ilmiah (KKM-AI) 

Artikel ilmiah hasil kegiatan 

akademik mahasiswa 

Sesuai bidang ilmu, 

kolaborasi lintas bidang 

dianjurkan 

S1 

 

3 - 5 
 

 
 

Artikel Ilmiah 
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Tujuan 
Secara umum bertujuan mempersiapkan mahasiswa  yang berorientasi ke masa depan dan 

ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, 

kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, dan berdaya saing dengan karakter Pancasila. Selain 

itu kegiatan ini bertujuan: 

1. Mendapatkan mahasiswa – mahasiswa yang memiliki integritas dan kreativitas untuk 

berkompetisi di PKM tingkat nasional. 

2. Mendapatkan output kompetisi yang dapat digunakan untuk kegiatan PKM kedepan. 

3. Mendapatkan output kompetisi yang dapat digunakan untuk pemeringkatan Perguruan 

Tinggi tingkat nasional. 

4. Membangun tingkat intelektualitas mahasiswa. 

 

Karakteristik Umum 
Topik KKM bebas dan tidak dibatasi, KKM dapat membantu mahasiswa ketika lulus nanti 

mendapat pekerjaan yang layak, memperoleh pengalaman di luar kampus, memberikan 

kesempatan ke dosen pendamping untuk berkegiatan di luar kampus, dan hasil kerja dosen 

digunakan oleh masyarakat. kKM mewadahi mahasiswa untuk dapat menumbuhkembangkan 

HOTS (Higher Order Thinking Skills), Creative Thinking dan Critical Thinking. 

 
Bidang kegiatan KKM seperti telah diringkas pada Tabel 2 memiliki misi dan tuntunan teknis 

pelaksanaan yang berbeda. Perbedaan tersebut ditunjukkan melalui karakteristik masing- 

masing PKM sebagaimana dirinci pada Tabel 3. Pada dasarnya semua bidang PKM 

mensyaratkan adanya ide kreatif mahasiswa sebagai salah satu unsur penilaian utamanya. 

 

 
Tabel 3. Karakteristik Umum PKM 

 

Bidang PKM Penjelasan Umum 

KKM-RSH KKM-RSH meliputi riset yang mengungkap hubungan sebab-akibat, 

penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, seni dan 

budaya masyarakat baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku 

kontemporer. 

KKM-K KKM-K bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan 

mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik serta merintis kewirausahaan 

yang berorientasi pada profit. Unsur utama yang ditetapkan adalah tingkat 

intelektual dan kreativitasnya. Pelaku utama adalah mahasiswa, sementara 

pihak lainnya hanya sebagai faktor pendukung. 

KKM-PM KKM-PM bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada 

persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek yang menjadi 

solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi 

pada profit. 

KKM-VGK KKM-VGK bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam 

mengelola imajinasi, persepsi dan nalarnya, memikirkan tata kelola yang 
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 konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia maupun 

solusi keprihatinan bangsa Indonesia. 

KKM-AI KKM-AI bertujuan untuk memberi pengalaman mahasiswa menghasilkan 

karya tulis ilmiah. Bidang ini merupakan program penulisan artikel ilmiah 

yang bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang 

pendidikan, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (misalnya studi 

kasus, praktik lapang, KKN, PKM pendanaan yang tidak lolos PIMNAS, 

magang, dan lain-lain) yang merupakan hasil kerja kelompok. 

 

 

Alur Kegiatan 
 

Secara ringkas alur PKM  dapat dilihat pada Gambar 2. 
 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Alur PKM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendaftaran pada 

Link yang tersedia 

Seleksi dan 

Penerimaan Proposal 

Penjurian 

PKM  

Kemendikbud – 

Ristek  
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Tahapan Kegiatan 
Rincian tahapan proses PKM : 

 

1. Panitia membuka pendaftaran dan membagikan pedoman pada link yang tersedia 

2. Mahasiswa mendaftar dan menyusun proposal sesuai dengan kategori KKM 

3. Panitia melakukan seleksi terhadap proposal yang terdaftar 

4. Panitia mengumumkan proposal masing-masing kriteria yang lolos seleksi 

5. Penyerahan dana operasional bagi para peserta yang lolos seleksi 

6. Pengumpulan semua output peserta yang mendapat pendanaan 

7. Penjurian hasil KKM 

8. Pengumuman pemenang KKM 
 
 

Pengusulan Proposal 
Seorang mahasiswa dapat bergabung pada lebih dari 2 tim pengusul proposal KKM   

pendanaan 5 Bidang (KKM-RSH, KKM-K, PKM-PM, KKM-VGK dan KKM-AI), tetapi 

hanya dapat terlibat dalam 2 judul proposal yang didanai (sebagai ketua atau anggota, atau 

keduanya sebagai anggota). Dosen Pendamping dapat mendampingi maksimal 10 tim 

pengusul proposal KKM yang diajukan di semua bidang KKM. Dosen Pendamping 

merupakan dosen yang telah ditunjuk untuk mendampingi para peserta dalam menyusun dan 

menjalankan proposal. 

 

Kecermatan pengisian identitas dan ketaatan terhadap ketentuan format proposal sebagaimana 

yang tertulis dalam pedoman KKM menjadi sangat penting. Untuk menjaga kualitas usulan 

KKM dan kesetaraan dalam kesempatan memperoleh pendanaan PKM kedepannya.  
 

 

 

Waktu Kegiatan 
 

No. Tanggal Keterangan 

1. 14 April 2022 – 14 Mei 2022  Periode Pendaftaran dan Pengumpulan Proposal 

2. 26 Mei 2022 Pengumuman Proposal Lolos dan Pendanaan  

3. 26 Juni 2022 Upload Output KKM 

4. 2 Juli 2022 Presentasi dan Pengumuman Pemenang 
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Penilaian Proposal dan Penetapan Pendanaan 

atau Insentif 
Penilaian proposal KKM dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang terdiri dari tahap 1 dan tahap 2. 

Tahap 1 menitikberatkan pada aspek-aspek: 

1. Kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib seperti tanggal-bulan-tahun 

proposal, tanda tangan pengusul, biodata yang ditandatangani, jumlah dan nomor 

halaman, surat pernyataan ketua pelaksana atau mitra untuk KKM-PM, nama tidak boleh 

disingkat, dan lain-lain; 

2. Kesesuaian format proposal dan penulisan dengan Pedoman KKM yang berlaku; 

3. Kesesuaian program yang diajukan dengan bidang KKM yang dipilih. 

 
Tahap 2 menitikberatkan pada tingkat kreativitas program yang diusulkan yang terdiri dari 

aspek keterulangan topik, bobot tantangan intelektual, dan menekankan pada aspek 

kreativitas/substansial. 

 

Tahap 1 dinilai oleh 1 orang penilai. Apabila lolos tahap 1 akan masuk ke tahap 2 dan pada 

tahap ini penilaian dilakukan oleh 2 orang penilai. Nilai akhir proposal adalah jumlah nilai dari 

kedua orang penilai. Penentuan dari proposal yang direkomendasikan didanai berpatokan pada 

nilai dari setiap bidang KKM dan disesuaikan dengan dana yang tersedia.  

 

Pendanaan PKM 5 Bidang 
STIE MBI akan memberikan bantuan pendanaan operasional sebesar Rp 300.000 untuk 

masing-masing kelompok yang lolos seleksi proposal.  

 

 Pelaksanaan dan Pelaporan Kemajuan Kegiatan 
Setiap Tim KKM 5 Bidang yang dinyatakan layak didanai dapat segera melaksanakan 

kegiatannya. Pelaksanaan kegiatan KKM dan Laporan Kemajuan yang disertai penggunaan 

dana, bukti pendukung hasil pelaksanaan KKM (foto, video, atau dokumentasi lainnya). 

Laporan Kemajuan akan dinilai dan menjadi salah satu komponen penilaian. 

 

 

Laporan Akhir Kegiatan 
Setiap Tim KKM 5 Bidang yang didanai wajib membuat Laporan Akhir kegiatan secara 

tertulis. Laporan Akhir KKM 5 Bidang merupakan syarat untuk pencairan dana kegiatan tahap 

akhir dan menjadi salah satu komponen penilaian pada penjurian. Setiap pemenang pada 

masing-masing bidang akan diikutsertakan dalam kegiatan PKM Kemendikbud tahun 2023. 
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PENUTUP 
 

Buku Pedoman KKM ini disusun sebagai dasar pelaksanaan KKM tahun 2022, Buku 

Pedoman KKM tersusun berkat kerjasama dan pengertian yang baik antara para Pimpinan 

Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan, Tim Inti Pengembang KKM STIE MBI, 

Perwakilan Tim Penilai dan Dosen Pendamping. Pedoman ini merupakan acuan dalam 

pelaksanaan kegiatan, khususnya bagi Mahasiswa dan Dosen Pendamping saat menyusun 

proposal dan menyusun laporan serta kegiatan relevan lainnya. Pedoman ini juga dapat 

dijadikan acuan oleh Pengelola kegiatan baik di Perguruan Tinggi  termasuk Tim Penilai dan 

Tim Pakar yang mengawal kegiatan. Dengan mengacu pada pedoman ini, diharapkan para 

pihak yang terkait kegiatan dapat menjalankan fungsinya secara lebih baik. 
 

Pimpinan Perguruan Tinggi, dosen pendamping, mahasiswa, tim penilai atau pihak lain dapat 

memberikan saran atau masukan berkaitan dengan penyempurnaan penyelenggaraan KKM 

agar KKM dari tahun ke tahun semakin lebih baik. 
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