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Program Kreatifitas Mahasiswa 

Oleh:  

Ibnu siswanto 

ibnusiswanto@uny.ac.id  

 

PKM merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti untuk 

meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di Perguruan Tinggi agar kelak dapat menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau professional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

kesenian serta memperkaya budaya nasional. PKM dilaksanakan pertama kali pada tahun 

2001, yaitu setelah dilaksanakannya program restrukturisasi di lingkungan Ditjen Dikti. 

Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selama ini sarat 

dengan partisipasi aktif mahasiswa, diintegrasikan ke dalam satu wahana,yaitu PKM. 

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 serta berjiwa 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 jenis 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). 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 

dimuarakan pada e-journal. Sedangkan PKM-GT yang berpeluang didiskusikan dalam forum 

terbuka, diposisikan sebagai pengganti PKM-AI di PIMNAS. 
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Gbr 1. Kriteria PKM 

 

Karakteristik Umum Bidang PKM 

Tujuh jenis kegiatan PKM seperti telah diringkas pada Tabel 1.1 memiliki misi dan 

tuntunan teknis pelaksanaan yang berbeda. Perbedaan tersebut ditunjukkan melalui 

karakteristik masing-masing PKMsebagaimana dirinci pada Tabel di bawah ini: 

Jenis PKM Penjelasan Umum 

PKM-P Merupakan program penelitian yang dimaksudkan untuk mampu menjawab 

berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu terkini, 

misalnya mengidentifikasi faktor penentu mutu produk, pengembangan 

metode pembelajaran, inventarisasi atau eksplorasi sumber daya, modifikasi 

produk, identifikasi dan pengujian kasiat senyawa kimia bahan alam, atau 

merumuskan teknik pemasaran. 

PKM-P juga dapat berbentuk upaya pemecahan masalah-masalah humaniora, 

misalnya, survei kesehatan anak jalanan, metode pembelajaran aksara daerah 

di siswa sekolah dasar, laju pertumbuhan ekonomi di sentra kerajinan, atau 

faktor penyebab tahayul yang mewarnai perilaku masyarakat daerah dan hal-

hal yang berkaitan dengan kearifan lokal. 

 

PKM-K 

 

Merupakan program pengembangan ketrampilan mahasiswa dalam 

berwirausaha dan berorientasi pada profit. Komoditas usaha yang dihasilkan 



Disampaikan dalam kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa UNY 

16 November 2013 

3 

 

dapat berupa barang atau jasa yang selanjutnya merupakan salah satu modal 

dasar mahasiswa berwirausaha dan memasuki pasar. Jadi pemeran utama 

berwirausaha dalam hal ini adalah mahasiswa, bukan masyarakat, ataupun 

mitra lainnya. 

PKM-M 

 

Merupakan program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam 

upaya peningkatan kinerja, membangun keterampilan usaha, penataan dan 

perbaikan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, sosialisasi 

penggunaan obat secara rasional, pengenalan dan pemahaman aspek hukum 

adat, upaya penyembuhan buta aksara dan lain-lain bagi masyarakat baik 

formal maupun nonformal, yang sementara ini dinilai kurang produktif. 

Disyaratkan dalam usulan program ini adanya komitmen bekerjasama secara 

tertulis dari komponen masyarakat yang akan dibantu/menjadi khalayak 

sasaran. 

PKM-T 

 

Merupakan program bantuan teknologi (mutu bahan baku, prototipe, model, 

peralatan atau proses produksi, pengolahan limbah, sistem jaminan mutu dan 

lain-lain) atau manajemen (pemasaran, pembukuan, status usaha dan lain-lain) 

atau lainnya bagi industri berskala mikro atau kecil (industri rumahan, 

pedagang kecil atau koperasi) dan menengah yang menyangkut kepentingan 

masyarakat luas dan sesuai dengan kebutuhan calon mitra program. Mitra 

program yang dimaksud dalam hal ini adalah kelompok masyarakat yang 

dinilai produktif. PKM-T mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan 

mitra terlebih dahulu, karena produk PKM-T merupakan solusi atas persoalan 

prioritas mitra. Dengan demikian, di dalam usul program harus dilampirkan 

Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dari Mitra. 

PKM-KC 

 

Merupakan program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, 

bersifat konstruktif serta menghasilkan suatu sistem, desain, model/barang 

atau prototipe dan sejenisnya. Karya cipta tersebut mungkin belum 

memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain. 

PKM-AI 

 

Merupakan program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, 

bersifat konstruktif serta menghasilkan suatu sistem, desain, model/barang 

atau prototipe dan sejenisnya. Karya cipta tersebut mungkin belum 

memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain. 

PKM-GT Merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari suatu 
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 kegiatan mahasiswa dalam bidang pendidikan, penelitian atau pengabdian 

kepada masyarakat yang telah dilakukannya sendiri (misalnya studi kasus, 

praktik lapang, KKN, PKM, magang, dan lain-lain). 

 

 

Alur Kegiatan PKM 

Alur kegiatan PKM sebagaimana diperlihatkan dalam gambar berikut ini: 

 

 

Gbr 2. Alur Kegiatan PKM 

Pembuatan proposal PKM 

PKM merupakan ajang kompetisi sekaligus sarana untuk menyalurkan kreatifitas bagi 

mahasiswa. Kreatifitas merupakan salah satu ketrampilan yang harus dimiliki oleh seorang 

mahasiswa. Kreatifitas juga menjadi salah satu komptensi yang diberikan untuk mahasiswa 

UNY melalui program pengembangan karakter/softskills oleh tim kemahasiswaan UNY. 

Tingkat kreatifitas yang dimiliki antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain 

berbeda-beda. Akan tetapi, kreatifitas sebagai salah satu bentuk ketrampilan/kompetensi juga 

dapat terus dikembangkan/ditingkatkan asalkan dilatih secara terus menerus. 

Berikut ini akan disampaikan mengenai pengertian kreatifitas, faktor pendorong dan 

penghambat kreatifitas, serta hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengasah kreatifitas. 

Setelah itu, setiap mahasiswa diminta untuk mencoba membuat ide/gagasan/judul yang akan 

dikembangkan menjadi Proposal Kegiatan PKM. 
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CREATIVE INTELLIGENCE

 The ability to think “outside the box”; to come up 
with inspiring and creative ideas that present new 

perspectives.

 To generate interesting ideas and carry them out 

independently.

 Why do we pay more attention to predictors (test 

scores, IQ) than performance?

 Creative intelligence is what produces products in 

the first place and keeps them coming out.

 

CREATIVE INTELLIGENCE

 Creative Intelligence adalah bagaimana cara kita 
memecahkan masalah sehari-hari.

 Creative Intelligence adalah kemampuan 
memperhebat memecahkan masalah sehari-hari 
yang sama sekali baru terhadap situasi secara 
cepat dan efektif.

 Indikator Creative Intelligence: Mampu menguasai 
pokok materi, Mampu menerapkan materi, Mampu 
menyelesaikan masalah (Problem Solving), 
Successful.

 



Disampaikan dalam kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa UNY 

16 November 2013 

6 

 

4 MACAM KECERDASAN KREATIF

1. Intuitive: fokus pada hasil, mengacu pada masa 

lalu sebagai landasan pengambilan keputusan

2. Innovative: fokus pada cara penyelesaian masalah 

(problem solving), sistematis dan mengambil 

keputusan dengan orientasi data

3. Imaginative: kemampuan melihat peluang, artistik, 

senang menulis, dan berpikir “out of the box”
4. Inspirational: fokus pada perubahan sosial dan

“the giving of self toward that end fascinate”

 

FAKTOR PENDORONG

 kepekaan dlm melihat lingkungan

 Kebebasan berpikir/bertindak

 Komitmen kuat utk maju & berhasil

 Optimis & berani ambil resiko, termasuk
resiko yg paling buruk

 Ketekunan utk berlatih

 Hadapi masalah sbg tantangan

 Lingkungan yg kondusif. Tdk kaku & otoriter.
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FAKTOR PENGHAMBAT

 Malas  berpikir, bertindak, berusaha, 
lakukan sesuatu

 Impulsif

 Anggap remeh karya orang lain

 Mdh putus asa, cpt bosan, tdk tahan uji

 Cepat puas

 Tak berani tangung resiko

 Tdk percaya diri

 Tdk disiplin

 Tdk tahan kritik

 

TEKNIK MENGEMBANGKAN KREATIVITAS 

 BERANDAI-ANDAI

 PENGGUNAAN CARA 

BARU YG TDK LAZIM

 PERBAIKI PRODUK 

YG SDH ADA

 MENGGABUNGKAN 

SESUATU

 BERPIKIR POLOS

 MEMBUAT HAL2 YG 

LUCU
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TEKNIK MENGEMBANGKAN KREATIVITAS 

 MENGUBAH SESUATU

 MENYESUAIKAN 

 MEMPERKECIL

 MEMPERBESAR

 PENGGUNAAN LAIN

 MENYUSUN KEMBALI

 BERPIKIR KEBALIKAN

 

MENGEMBANGKAN KECERDASAN KREATIF 

MAHASISWA

1.  Latihan Mind-Mapping. 

2. Otak Kiri/Kanan. Kemampuan untuk menggunakan dan 

mengembangkan kemampuan otak kiri dan kanan.

3. Kelancaran mengeluarkan gagasan.

5. Orisinalitas atau keaslian, yaitu kemampuan untuk 

menghasilkan gagasan yang kita miliki unik dan eksentrik.

6. Fleksibilitas., kemampuan untuk memproduksi gagasan, 

kemudian beralih dari satu cara ke cara lain.

7. Pengembangan Gagasan, kemampuan mengembangkan 

dan menguraikan gagasan secara terperinci.
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MENYUSUN ACTION PLAN PKM
34

 Buatlah satu rancangan judul PKM 
(perorangan,10menit)

 Diskusikan judul-judul/ide yang dimiliki dengan 
mahasiswa lain.

 Presentasikan hasil akhir dari judul/ide yang 
dihasilkan.

 

 Materi yang disampaikan berikut ini sesuai dengan buku Pedoman PKM 2013, 

Materi Creative Intelligence (Hermanto, 2013), dan Rambu-rambu pelaksanaan 

PKM (tim kemahasiswaan UNY, 2013). 

 

 

 


