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Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta  
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI 
Jawa Tengah  
 
 
Dalam rangka mendorong pengusulan proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di 
lingkungan Perguruan Tinggi Swasta, dengan hormat kami sampaikan bahwa Lembaga 
Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI akan menyelenggarakan kegiatan Pendampingan 
Penyusunan Proposal PKM bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan 
LLDIKTI Wilayah VI Tahun 2022. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan 
mahasiswa pengusul proposal PKM di lingkungan perguruan tinggi Saudara untuk 
mengikuti kegiatan dimaksud, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Waktu pelaksanaan: 
Hari, tanggal  : Rabu, 23 Maret 2022  
Pukul  : 07.00 WIB - selesai 
Tempat  : The Alana Hotel & Conventional Center Solo 
   Jl. Adi Sucipto, Blukukan, Blulukan, Kec. Colomadu 

 Kabupaten Karanganyar 

2. Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan dimaksud merupakan mahasiswa D3, D4, 
dan/atau S1 serta terdaftar di PDDIKTI sebagaimana ketentuan yang tercantum pada 
pedoman umum PKM Tahun 2022; 

3. Peserta yang ingin menghadiri kegiatan secara luring, dapat melakukan konfirmasi 
kehadiran melalui https://sistem.lldikti6.id/view pada menu registrasi kegiatan paling 
lambat  tanggal 18 Maret 2022 pukul 15.00 WIB. Perlu kami sampaikan bahwa 
peserta kami batasi paling banyak 30 mahasiswa dan pendaftaran akan otomatis ditutup 
setelah kuota terpenuhi.  

4. Peserta kegiatan luring wajib mengirimkan softcopy draft proposal PKM yang akan 
diajukan bersamaan dengan pendaftaran kegiatan luring melalui 
https://bit.ly/PKMMAHASISWA2022 paling lambat tanggal 18 Maret 2022 pukul 
15.00 WIB; 

5. Peserta kegiatan luring agar membawa laptop dan perangkat internet. 
6. Peserta kegiatan luring membawa surat tugas dari pimpinan PT. 
7. Peserta yang hadir secara luring agar memastikan dalam kondisi sehat dan diwajibkan 

untuk membawa hasil tes antigen dengan hasil negatif atau menunjukkan sertifikat 
vaksin covid-19 minimal dosis 2, serta menjalankan protokol kesehatan dengan selalu 
memakai masker selama kegiatan berlangsung dan selalu menjaga kebersihan. 

 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 
RISET, DAN TEKNOLOGI 

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI 
WILAYAH VI 

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233 
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman https://lldikti6.kemdikbud.go.id 

 



 

8. Bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti kegiatan secara luring, kami fasilitasi untuk 
dapat mengikuti kegiatan secara daring melalui zoom meeting dengan melakukan 
konfirmasi kehadiran melalui https://bit.ly/DARINGPKMMAHASISWA2022 paling 
lambat tanggal 19 Maret 2022 pukul 15.00 WIB. Meeting ID dan password meeting 
room akan kami kirimkan melalui email yang telah di daftarkan. Peserta kegiatan 
daring juga dihimbau agar mengirimkan softcopy draft proposal PKM melalui link 
https://bit.ly/PKMMAHASISWA2022 paling lambat tanggal 20 Maret 2022 pukul 
15.00. 

9. Pedoman PKM tahun 2022 bisa diunduh melalui link: https://s.id/Pkm2022. 
 
 

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. 
 

 
Kepala, 
 

             
 
 
 

Bhimo Widyo Andoko  
 NIP196808051994031001 


