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Pendahuluan (1)
PIMNASKES Ke-2 Tahun 2022 diselenggarakan oleh Direktorat Penyediaan Tenaga
Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Dirjen Nakes) KEMENKES RI
Tujuan umum:
# Pembinaan Teknis dalam bidang Kemahasiswaan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes RI.
# Penyiapan mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan
tuntutan kebutuhan pelayanan kesehatan.
# Wadah bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes untuk berkomunikasi melalui produk kreasi
intelektual berskala nasional.
# Memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes serta
memperluas jejaring di bidang ilmiah tingkat nasional
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Pendahuluan (2)
Tujuan Khusus:
# Meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
kewirausahaan, dan penemuan atau perancangan teknologi tepat guna dalam bidang Kesehatan
#Menambah pengalaman mahasiswa dalam kompetisi ilmiah sehingga dapat meningkatkan posisi
tawar mahasiswa di dunia kerja, usaha dan masyarakat.
#Menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing, kompetitif, jujur, taat aturan,
adaptif dan mampu membangun keragaman intelektual dengan baik.
Manfaat:
#Memberi umpan balik terhadap proses tri dharma perguruan tinggi di Poltekkes Kemenkes.
#Memotivasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes untuk menghasilkan karya-karya ilmiah di bidang
kesehatan.
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Tema:
“Membudayakan semangat berinovasi dan berkreasi sebagai upaya
partisipatif dalam transformasi sistem kesehatan nasional”
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Rangkaian PIMNASKES ke-2 tahun 2022
(1) Pengusulan dan Penilaian Proposal PKM
(2) Pelaksanaan PKM
(3) Penilaian Hasil Pelaksanaan PKM (PHP2)
(4) Final PIMNASKES

Kegiatan PIMNASKES ke-2 tahun 2022
Kegiatan Utama
A. Kompetisi PKM bertemakan tentang kesehatan yang mencakup skema:
PKM Penelitian (PKM-P)
PKM Kewirausahaan (PKM-K)
PKM Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M)
PKM Perancangan Teknologi Kesehatan (PKM-T)
B. Kompetisi Poster hasil PKM khusus bagi 10 besar finalis yang terpilih per skema.

Kegiatan Penunjang
A. Webinar/Studium Generale
B. Sarasehan Bidang Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes
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Aturan Kepesertaan PIMNASKES ke-2 tahun 2022
Mahasiswa:
#Peserta mahasiswa aktif/RPL alih jejanjng utusan/perwakilan dari 38 Poltekkes
Kemenkes yang terdaftar di PDDIKTI
#Peserta merupakan kelompok yang terdiri dari 4 orang (disarankan berbeda
angkatan)
#Peserta dalam satu kelompok diperbolehkan berasal dari prodi/jenjang yang
berbeda.
#Peserta dalam satu kelompok hanya diperbolehkan berasal dari jenjang diploma tiga
dan sarjana terapan
#Seorang mahasiswa dapat bergabung pada maksimal 2 tim pengusul proposal PKM
(sebagai ketua dan anggota, atau keduanya sebagai anggota).

Dosen:
#Seorang Dosen Pembimbing dapat mendampingi maksimal 2 tim pengusul proposal
PKM yang diajukan di semua skema PKM. Bagi dosen yang belum memiliki NIDN
atau NIDK maka dosen tersebut tidak diperbolehkan sebagai dosen pembimbing.
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Aturan Kepesertaan PIMNASKES ke-2 tahun 2022
Poltekkes:
#Setiap Poltekkes Kemenkes diwajibkan untuk mengirimkan karya maksimal total 20
(dua puluh) proposal (disarankan merata setiap skema), disertai dengan surat
kesanggupan pendanaan mandiri dari setiap Poltekkes.
#Proposal akan diseleksi oleh Tim Juri yang ditunjuk oleh Ditjen Nakes untuk
meloloskan proposal berkualitas berdasarkan kriteria yang disepakati oleh Panitia
dan Tim Juri. Proposal yang lolos tersebut diwajibkan untuk melaksanakan
programnya selama 2-3 bulan dengan pendanaan mandiri dari Poltekkes masingmasing yaitu sebesar Rp 3-4 juta per judul proposal yang lolos. Poltekkes perlu
melampirkan surat kesanggupan pendanaan mandiri.
#Setelah selesai pelaksanaan program selama 2-3 bulan, setiap tim pelaksana
diwajibkan untuk menyusun dan mengunggah laporan hasil pelaksanaan (LHP) PKM
dan mempresentasikan hasil pelaksanaannya pada Penilaian Hasil Pelaksanaan
PKM (PHP2) Kemenkes.
#Pada PHP2, peserta akan diseleksi oleh Tim Juri yang ditunjuk oleh Ditjen Nakes
untuk meloloskan 10 finalis per skema PKM berdasarkan kriteria yang disepakati oleh
Panitia dan Tim Juri
#Para finalis akan diundang pada acara final PIMNASKES
#Finalis yang diundang ke final PIMNASKES wajib membuat poster dan revisi
Laporan Hasil Pelaksanaan (LHP) PKM.
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Persyaratan Administrasi Proposal dan Laporan
Hasil Pelaksanaan PKM
1) Tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12.
2) Teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata
kiri dan kanan.
3) Layout menggunakan ukuran kertas A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin
kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm
4) Halaman inti adalah halaman proposal yang memuat Pendahuluan sampai
dengan Daftar Pustaka. Jumlah halaman inti maksimal 10 (sepuluh) halaman
5) Penomoran halaman untuk halaman inti dengan angka arab: 1, 2, 3, …, yang
diletakkan pada sudut kanan atas.
6) Berkas (file) proposal PKM atau laporan PKM diunggah ke website PIMNAKES
dengan penamaan file: namaketua_namapoltekes_skemaPKM.pdf
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Penilaian dan Penetapan Pemenang PIMNASKES
Penilaian terhadap presentasi dilakukan oleh tiga orang juri di setiap kelas sesuai jenis PKM.
Penilaian Tim Juri berdasarkan pada mutu presentasi dan tanya jawab dengan menggunakan
program penilaian secara luring sesuai format penilaian seperti yang disajikan pada Lampiran. Nilai
akhir adalah nilai rata-rata Nilai Kelas (NK) dari ketiga juri kelas. NK terdiri dari Nilai Laporan (NL) dan
Nilai Presentasi (NP). Apabila dalam penilaian Tim Juri terdapat perbedaan yang mencolok di antara
ketiga juri maka ketiga juri wajib membahasnya segera setelah sesi berakhir untuk menyelesaikan
perbedaan penilaian tersebut. Formula penilaian Nilai Kelas (NK) adalah sebagai berikut:
NK = 0.3*NL + 0.7*NP
Untuk setiap jenis PKM-P, PKM-M, PKM-K dan PKM-T ditetapkan tiga kelompok terbaik. Kelompok
terbaik pertama, kedua dan ketiga untuk presentasi maupun dan terbaik pertama, kedua, dan ketiga
untuk pameran poster akan diberikan penghargaan.
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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 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 seperti ketentuan yang berlaku untuk presentasi Kelas;
Penilaian poster dilakukan mengikuti format dan kriteria yang telah ditetapkan seperti yang disajikan
pada Lampiran.
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Timeline PIMNASKES II
No
1
2
3
4
5
6

Kegiatan
Kick off/ Sosialisasi ke Poltekkes Kemenkes
Sosialisasi ke dosen dan mahasiswa
Penyiapan/ penyusunan proposal
Batas akhir unggah PKM
Seleksi Proposal terpilih
Rapat Penetapan proposal terpilih
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Pelaksanaan PKM
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Unggah Laporan Pelaksanaan PKM

Hari/tanggal
18 Mei 2022
18 Mei 2022
18 Mei - 5 Juni 2022
5 Juni 2022
6 - 12 Juni 2022
13 Juni 2022
15 Juni 2022-10
September 2022
26 Agustus 2022
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Monev PKM/Penilaian Hasil Pelaksanaan PKM (PHP2)

5 September 2022

10 Rapat koordinasi persiapan pengumuman finalis PIMNASKES

15 September 2022

11

26 September 2022

Pengumuman finalis PIMNASKES

12 Pengumpulan berkas finalis
13 Presentasi 10 Besar Finalis dan Pameran Poster
14 Penganugerahan Juara

6 Oktober 2022
19-20 Oktober 2022
31 Oktober 2022
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Terima Kasih

PKM Penelitian (PKM-P)

(PIMNASKES II Tahun 2022)
Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan-Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia

PKM Penelitian meliputi:
(1)Penelitian yang mengungkap hubungan sebab-akibat, aksi-reaksi, rancang bangun,
eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif, blueprint dan sejenisnya atau
identifikasi senyawa kimia aktif yang berkaitan dengan kesehatan; atau
(2)Penelitian yang mengungkap hubungan sebab-akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku
sosial kesehatan, ekonomi kesehatan, pendidikan atau budaya masyarakat yang berkaitan
dengan kesehatan baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer.
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Proposal PKM Penelitian meliputi:
(i) Cover (contoh terlampir)
#Terdapat judul, sebaiknya dibuat ringkas dengan menonjolkan kata kunci/topik
gagasan PKM, hindari adanya singkatan yang tidak baku
#Terdapat logo Poltekkes Kemenkes masing-masing
#Terdapat nama tim sebanyak 4 orang yang meliputi ketua dan anggota,
nama tidak boleh disingkat, Prodi dan Angkatan
(ii) Lembar Pengesahan
(iii) Halaman Daftar Isi
Bab 1. Pendahuluan
Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat gagasan PKM.
Latar belakang adalah alasan mendasar dari permasalahan/fenomena yang diamati dan
muncul gagasan penyelesaian dalam PKM tersebut.
Uraikan latar belakang atau justifikasi ilmiah dan permasalahan yang akan diteliti.
Alasan penelitian tersebut perlu diungkapkan melalui pemaparan fenomena nyata yang ditemui
peneliti, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut, serta kesenjangan
yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya menurut kajian peneliti.
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Bab 2. Tinjauan Pustaka (PKM-P/PKM-T)/Gambaran Umum Kegiatan (PKM-K/PKM-M)
Berisi konsep dan teori yang berkaitan dengan topic gagasan PKM, dan adanya state of the art dari riset sebelumnya sehingga ada
perbedaan yang jelas antara penelitian/teknologi yang sudah ada dengan gagasan PKM yang akan dikembangkan tim mahasiswa.
Menguraikan hasil temuan periset lain yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya proposal.
Bab 3. Metode Pelaksanaan/Metode Penelitian
Bab ini mengungkapkan metode pelaksanaan yang akan direncanakan, tahapan penelitian yang akan dilaksanakan, prosedur
penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
Bab 4. Potensi Hasil Implementasi
Bab ini menguraikan potensi hasil penelitian dari ide proposal PKM yang akan dilaksanakan.
Daftar Pustaka
Daftar pustaka memuat informasi lengkap ketelusuran sumber informasi dan catatan kaki disusun urut abjad dan sesuai dengan
ketentuan penulisan (Harvard style) dalam satu spasi. Hanya pustaka yang dikutip dalam gagasan PKM yang dicantumkan dalam
daftar pustaka. Cara penulisannya mengikuti format contoh.
Lampiran
Lampiran 1. Biodata seluruh tim 4 orang dan dosen pembimbing (contoh terlampir)
Lampiran 2. Surat Pernyataan Ketua Tim bahwa ide PKM bebas plagiarism dan belum pernah diikutsertakan dalam kegiatan
sebelumnya (contoh terlampir)
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Formulir Penilaian Proposal PKM Penelitian (PKM-P)

*Nilai Maksimal 700
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Penilaian Presentasi Hasil Pelaksanaan PKM (PHP2) (70%)
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Penilaian Laporan Hasil Pelaksanaan (LHP) PKM (30%)
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Penilaian Presentasi Final PIMNASKES (70%)

20

Penilaian Poster PIMNASKES
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Terima Kasih

