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PKM 8 Skema P, K, M, T, KC, AI, GT, GFK

PKM – P (Penelitian – Sosial Humaniora & Eksakta)
PKM – K (Kewirausahaan)
PKM – M (Pengabdian Kepada Masyarakat)
PKM – T (Penerapan Teknologi)
PKM – KC (Karsa Cipta)
PKM – AI (Artikel Ilmiah)
PKM – GT (Gagasan Tertulis)
PKM – GFK (Gagasan Futuristik Konstruktif)
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PKM – P 
(Penelitian – Sosial Humaniora & Eksakta)
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PKM-Penelitian
Bertujuan untuk mengungkap: 
• hubungan sebab-akibat, 
• aksi-reaksi, 
• rancang bangun, 
• perilaku sosial, 
• ekonomi, 
• pendidikan, 
• Kesehatan,
• budaya
baik dalam aspek eksperimental maupun deskriptif. 

PKM-P
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PKM-PE
Penelitian yang mengungkap
• hubungan sebab-akibat, 
• aksi- reaksi, 
• rancang bangun, 
• eksplorasi, 
• materi alternatif, 
• desain produk atraktif, 
• blue print dan sejenisnya
• identifikasi senyawa kimia aktif. 

PKM-P
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PKM-PSH
Penelitian yang mengungkap
• hubungan sebab-akibat, 
• penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, 

ekonomi, 
• pendidikan, 
• Kesehatan, 
• budaya masyarakat baik terkait dengan kearifan

lokal maupun perilaku kontemporer.

PKM-P
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Bidang ilmu multidisiplin
Mahasiswa yang berasal dari bidang ilmu 
multidisiplin, seperti: 

• perencanaan wilayah, 
• arsitektur, 
• pertanian dalam arti luas, 
• kesehatan masyarakat, dan lain-lain, 

Dapat melakukan penelitian pada golongan 
PKM-PE atau PKM-PSH, dengan topik 
penelitian yang sesuai dengan ilmu multi 
disiplin yang digelutinya. 
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Klasifikasi riset

Penelitian Pengembangan (Development 
Research)

• 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) 

PKM-P
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Klasifikasi riset
Penelitian dan Pengembangan atau
Litbang (Research and Development 
atau R&D)

Kegiatan penelitian, dan pengembangan, 
serta memiliki kepentingan komersial dalam
kaitannya dengan riset ilmiah murni, dan 
pengembangan aplikatif di bidang teknologi

PKM-P
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Klasifikasi riset
Penelitian Verifikatif (Verificative
Research)

Menguji suatu teori atau hasil penelitian
sebelumnya, sehingga diperoleh hasil yang 
memperkuat atau menggugurkan teori atau
hasil penelitian sebelumnya

PKM-P
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Klasifikasi riset
Penelitian Eksploratif

• Penelitian sosial untuk memberikan definisi atau
penjelasan mengenai konsep atau pola yang 
digunakan dalam penelitian.

• Dalam penelitian ini, peneliti belum memiliki
gambaran akan definisi atau konsep penelitian.

• Sifat dari penelitian ini adalah kreatif, fleksibel, 
terbuka, dan semua sumber dianggap penting
sebagai sumber informasi

PKM-P
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Klasifikasi riset

Riset pemasaran (Marketing Research) 
• Pencarian informasi yang akurat dalam

bidang pemasaran yang melibatkan antara
konsumen, pelanggan dan publik untuk 
mengidentifikasi dan menetapkan
peluang dan masalah pemasaran, 
menciptakan, menjaga dan mengevaluasi
kegiatan pemasaran. 

PKM-P
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Klasifikasi riset

Riset pemasaran (Marketing Research) 
• Menjadikan topik baru lebih dikenal masyarakat

luas, memberikan gambaran dasar mengenai
topik bahasan, menggeneralisasi gagasan dan 
mengembangkan teori yang bersifat tentatif, 
membuka kemungkinan akan diadakannya
penelitian lanjutan terhadap topik yang dibahas, 
serta menentukan teknik dan arah yang akan
digunakan dalam penelitian berikutnya

PKM-P
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Klasifikasi riset

Riset operasi (Operation Research) 
• Cabang interdisiplin dari matematika

terapan dan sains formal yang 
menggunakan model- model—seperti
model matematika, statistika, dan 
algoritma—untuk mendapatkan nilai
optimal atau nyaris optimal pada sebuah
masalah yang kompleks. 

PKM-P
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Klasifikasi riset

Riset operasi (Operation Research) 
• Riset operasi biasanya digunakan untuk 

mencari nilai maksimal (profit, performa
lini perakitan, hasil panen, bandwith dll) 
atau nilai minimal (kerugian, risiko, biaya, 
dll) dari sebuah fungsi objektif. 

• Riset operasi bertujuan membantu
manajemen mendapatkan tujuannya
melalui proses ilmiah

PKM-P
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Klasifikasi riset

Riset Pasar (Market Research) 
• Kegiatan untuk mengetahui apa saja yang 

diperlukan pasar atau masyarakat dan 
juga mengetahui para pesaing bisnis. 

• Dengan diketahuinya apa saja yang 
dibutuhkan pasar dan juga pesaing yang 
ada dapat membuat produk ataupun jasa
yang sesuai dengan pasar dan dapat
membuat produk atau jasa dapat bersaing
di pasaran

PKM-P
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Ruang Lingkup
• Lebih fokus pada penelitian yang lebih 

mengutamakan manfaat bagi masyarakat.
• Kesesuaian topik penelitian dengan bidang 

ilmu yang didalaminya (terlihat dari biodata). 
• Kelayakan dosen pendamping dengan 

kesesuaian topik penelitian tim PKM-P 
dengan bidang ilmu yang didalami dosen 
pendamping (terlihat dari biodata), serta 
aktivitasnya dalam membimbing mahasiswa 
(terlihat dari biodata).

PKM-P
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Ruang Lingkup
Mahasiswa yang berasal dari bidang ilmu 
multidisiplin, seperti:
• perencanaan wilayah, 
• arsitektur, 
• pertanian dalam arti luas, 
• kesehatan masyarakat, 
• dan lain-lain, 

dapat melakukan penelitian pada golongan 
PKM-PE atau PKM-PSH, dengan topik 
penelitian yang sesuai dengan ilmu multi 
disiplin yang digelutinya.

PKM-P
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Luaran
• Laporan kemajuan, 
• Laporan akhir, 
• Artikel ilmiah 
• Produk program …..  

Catatan untuk luaran artikel ilmiah: 
• Nama dosen pendamping dituliskan sebagai corresponding author, dan dituliskan pada urutan terakhir. 
• Bagi artikel yang telah dipublikasikan, maka terhadap artikel tersebut perlu dilakukan re-layouting, 

sesuai format pada pedoman PKM. 
• Penilaian terhadap artikel tersebut tetap dilakukan dengan mengikuti pedoman PKM, tanpa 

memperhitungkan apakah artikel pernah dipublikasikan pada jurnal bereputasi atau tidak. 
• Artikel ini merupakan salah satu luaran wajib yang harus diunggah tim pelaksana PKM-P. 
• Artikel ini bukan dan tidak dianggap sebagai publikasi. 
• Dengan demikian artikel ini dapat dipublikasikan pada salah satu berkala, jika tim pelaksana 

menghendakinya. 
• Untuk luaran tambahan berbentuk HKI atau Paten, nama dosen pendamping dituliskan pada urutan 

pertama.

PKM-P
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Kriteria dan Pengusulan
• Mahasiswa aktif program S-1 atau Diploma terdaftar di PD-

Dikti, 3 Mahasiswa
• Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua 

peneliti, atau tim pengusul. Anggota dari lintas bidang 
sangat dianjurkan 
• Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program 

studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama, 
dalam satu Perguruan Tinggi yang sama 
• Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari 

minimal dua angkatan yang berbeda 

• Proposal disimpan dalam satu file:
• format PDF ukuran file maksimum 5MB 
• nama file: namaketuapeneliti_namapt_PKM-P.pdf
• Hardcopy dikumpulkan di Perguruan Tinggi masing-masing

PKM-P
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Sistematika Proposal Kegiatan
• Proposal ditulis menggunakan huruf Times New 

Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, 
ukuran kertas A-4, margin kiri 4 cm, margin kanan, 
atas, dan bawah masing-masing 3 cm. 

• Halaman Daftar isi diberi nomor halaman dengan 
huruf: i, ii, iii,.. dst., yang diletakkan pada sudut 
kanan bawah. 

• Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan 
sampai dengan lampiran diberi nomor halaman 
dengan angka arab: 1, 2, 3,....dst, yang diletakkan 
pada sudut kanan atas.
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PKM – P (Penelitian – Sosial Humaniora & Eksakta)

DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN 
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
BAB 3. METODE PENELITIAN
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya
4.2 Jadwal Kegiatan

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen
Pendamping yang ditandatangani
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian
Tugas
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti

PKM-P
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BAB 1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar belakang

Justifikasi ilmiah disusunnya PKM-P dan permasalahan
yang akan diteliti. Jelaskan temuan apa yang ditargetkan
serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan sesuai
dengan bidang ilmu pengusul/tim
#issue
#masalah
#penelitian terdahulu
#apa yg ingin anda lakukan
#metode
#tahapan
#harapan

PKM-P
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Latar belakang
• Bab ini berisi uraian tentang latar belakang atau 

justifikasi ilmiah dan permasalahan yang akan 
diteliti. 

• Alasan penelitian tersebut perlu diungkapkan 
melalui pemaparan fenomena nyata yang ditemui 
peneliti jika ada, 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 1. PENDAHULUAN 

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaruh ….
2. Bagaimana kemampuan … 
3. ….

1.3 Tujuan Penelitian, 
1. Mengetahui …
2. Mengetahui …
3. …..

1.4 Urgensi Penelitian.
1.5 Luaran

1. Menghasilkan Produk/Program ….
2. Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir
3. Artikel ilmiah yang dipublikasikan

1.6 Manfaat
1. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan
2. …..

PKM-P
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BAB 2. 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)

PKM-P
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BAB 3. METODE PENELITIAN
3.1 Metode penelitian, 
3.2 Tahapan penelitian, #sebaiknya digambarkan 
juga dalam diagram langkah-langkah dan 
hasil/luaran serta indikator capaian dari setiap 
langkah
3.3 Prosedur penelitian, 
3.4 Teknik Pengumpulan Data, 
3.5 Analisis Data dan Penafsiran,

Note:
Bagi yang menggunakan metode survei agar melampirkan 
kuisener lengkap, diletakkan setelah lembar daftar pustaka 
dan tidak dihitung sebagai halaman inti.

PKM-P
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran Biaya

4.2 Jadwal Kegiatan

PKM-P
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DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen
Pendamping yang ditandatangani
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan 
Pembagian Tugas
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti

PKM-P
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping

Biodata Ketua
dan Anggota

PKM-P
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping

Biodata 
Dosen Pendamping

PKM-P
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
PKM-P
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Rekomendasi pengalokasian dan penggunaan dana:
• Operasional (80%)
• Administrasi (20%) 
• Khusus untuk biaya perjalanan dalam kota, dilakukan seefisien dan seminimal mungkin

(at cost). 
• Untuk di luar kota, biaya perjalanan disusun seefisien dan seoptimal mungkin mengacu

kepada peraturan Menteri Keuangan RI.

Item biaya yang tidak diperkenankan: 
• Fee atau Honorarium untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak

ke 3 
• Konsumsi untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3 
• Pembelian atau penyewaan Komputer PC, Labtop, Printer, 

Ponsel, Kamera, Handycam, sewa laboratorium, peralatan
laboratorium lainnya (jika sifatnya wajib agar besarannya tidak
melebihi Rp 1.500.000,-) termasuk peralatan gelas

• Penyusunan, penggandaan dan penjilidan Laporan Kemajuan, 
Laporan Akhir (kecuali PTS, atau PTN yang mewajibkan
hardcopy) 

• Kertas lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan (eceran) 
• Perjalanan seminar Luar Kota 

PKM-P
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
PKM-P
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana PKM-P
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PKM-P
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Terima Kasih

PKM-P
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PKM – K (Kewirausahaan)
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PKM Kewirausahaan
• PKM Kewirausahaan (PKM-K)  

merupakan kreativitas yang inovatif
dalam menciptakan peluang pasar

• Umumnya didahului oleh survei pasar,  
karena relevansinya yang tinggi terhadap
terbukanya peluang perolehan profit bagi
kegiatan ini

PKM-K
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PKM Kewirausahaan

• Pengamatan peluang bisnis, 
• Pemanfaatan kompetensi atau keahlian

khusus yang sudah dimiliki, 
• Keinginan memanfaatkan potensi lokal
• Keinginan memanfaatkan limbah dan daur

ulang.

PKM-K
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PKM Kewirausahaan

•Program pengembangan pemahaman
dan keterampilan mahasiswa menjadi
wirausaha. 
• Tidak semata-mata berorientasi pada 

laba (profit), tapi lebih mengutamakan
jenis komoditas usaha yang 
menunjukkan kepakaran tim.

PKM-K
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PKM Kewirausahaan

•Komoditas usaha yang dihasilkan
mahasiswa dapat berupa barang atau
jasa yang selanjutnya merupakan salah 
satu modal dasar mahasiswa dalam
berwirausaha dan memasuki pasar.

PKM-K
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PKM Kewirausahaan

•Komoditas hendaknya tidak
menjadi kompetitor produk sejenis
yang merupakan penghasilan
masyarakat. 
•Pelaku utama berwirausaha adalah
mahasiswa, bukan masyarakat, 
ataupun mitra lainnya.

PKM-K
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PKM Kewirausahaan

•Mengutamakan solusi
tantangan intelektual yang 
mendasari lahirnya komoditas
usaha baru dan unik. 
•Artinya komoditas usaha harus
merupakan jelmaan penguasaan
iptek mahasiswa.

PKM-K
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Contoh Komoditas PKM-K

Layanan/Jasa
• EO
• WO
• Konsultan
• Guru privat

PKM-K

Produk
• Barang Baru
• Modif Produk
• Novel, Komik
• Animasi
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Kriteria dan Pengusulan
• Mahasiswa aktif program S-1 atau Diploma terdaftar di PD-

Dikti 3-5 Mahasiswa.
• Tidak terikat bidang ilmu, namun bidang kegiatan 

disarankan sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok/tim 
dengan anggota dianjurkan berasal dari lintas bidang 
• Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program 

studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama, 
dalam satu Perguruan Tinggi yang sama 
• Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari 

minimal dua angkatan yang berbeda, 
• Proposal disimpan dalam satu file:

• format PDF ukuran file maksimum 5MB 
• nama file: namaketuapeneliti_namapt_PKM-K.pdf
• Hardcopy dikumpulkan di Perguruan Tinggi masing-masing

PKM-K
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Sistematika Proposal
• Judul tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan 

yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 
kata. 
• Proposal PKM-K ditulis menggunakan huruf Times New 

Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi
• Ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, 

dan bawah 3 cm. 
• Nomor Halaman pada Halaman Daftar Isi : i, ii, iii,.. dst

yang diletakkan pada sudut kanan bawah, 
• Nomor Halaman pada Halaman utama yang dimulai

dari Pendahulan sampai dengan halaman Lampiran : 1, 
2, 3, ...dst yang diletakkan pada sudut kanan atas.
• Isi hanya 10 halaman

PKM-K
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Daftar Isi

DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN 
BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA 

USAHA
BAB 3. METODE PELAKSANAAN
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya
4.2 Jadwal Kegiatan

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, 

Biodata Dosen Pendamping yang 
ditandatangani

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim 

Pelaksana dan Pembagian Tugas
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua

Pelaksana
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BAB I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang

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
1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana meningkatkan nilai dari ...

2. Bagaimana membuat ...
3. Bagaimana cara meningkatkan/memaksimalkan perolehan ....

PKM-K
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BAB I. PENDAHULUAN (lanj.)
1.3 Tujuan Program

1. Meningkatkan nilai ....
2. Membuat ...
3. Meningkatkan penjualan …

1.4 Luaran yang Diharapkan
1. Terciptanya produk ....
2. Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir
3. Artikel Ilmiah yang akan dipublikasikan
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BAB I. PENDAHULUAN (lanj.)
1.5 Manfaat

Manfaat dari program kewirausahaan ini adalah:
1. Memanfaatkan .... (produk) .... menjadi

barang/jasa yang memuliki nilai jual tinggi
2. Adanya produk yang memungkinkan untuk 

dikembangkan dan diproduksi secara lebih besar
sehingga diharapkan dapat memberikan peluang
usaha dan membuka lapangan kerja.

3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dimulai
sejak kuliah.
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BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

2.1 Kondisi Umum Lingkungan
#mengungkap Potensi sumberdaya dan 
Peluang Pasar

2.2 Gambaran Umum Produk
2.3 Analisis Kelayakan Usaha (Cashflow) 

# minimal 1 tahun kedepan yang dapat 
menunjukkan keberlanjutan usaha

# Analisis BEP

PKM-K
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN
3.1 Produksi

# uraian tentang teknik/cara membuat
komoditas usaha dan pengemasan

3.2 Penetapan Harga
3.3 Promosi dan Target Pasar

#SWOT
3.4 Tahapan Pekerjaan

#.. perencanaan à produksi à pemasaran à
evaluasi .. (gambar alur)
# ada penjelasannya

PKM-K
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran Biaya

PKM-K
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.2 Jadwal Kegiatan

PKM-K
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DAFTAR PUSTAKA
• Daftar Pustaka disusun 

berdasarkan sistem 
nama dan tahun, 
dengan urutan abjad 
nama pengarang, 
tahun, judul tulisan, 
dan sumber dengan 
jarak 1 spasi.
• Hanya pustaka yang 

dikutip dalam proposal 
penelitian yang 
dicantumkan didalam 
daftar pustaka 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen

pendamping
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan 

Pembagian Tugas
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

PKM-K
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping

Biodata Ketua & 
Anggota

PKM-K
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping

Biodata Dosen Pendamping

PKM-K
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
PKM-K
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
PKM-K
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Rekomendasi pengalokasian dan penggunaan dana:
• Operasional (80%)
• Administrasi (20%) 
• Khusus untuk biaya perjalanan, dilakukan seefisien dan seminimal

mungkin (at cost). 

Biaya yang tidak diperkenankan : 
• Honorarium untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3 
• Konsumsi untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3 
• Pembelian atau penyewaan perangkat berupa Komputer PC, 

Laptop, Printer, Ponsel, Kamera, Handycam, sewa laboratorium, 
peralatan laboratorium lainnya (jika sifatnya wajib agar 
besarannya tidak melebihi Rp 1.500.000,-) 

• Penyusunan, penggandaan dan penjilidan laporan kemajuan, 
laporan akhir (kecuali PTS, atau PTN yang mewajibkan 
hardcopy) 

• Kertas tidak lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan 
• Perjalanan seminar luar kota 

PKM-K
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
PKM-K



@wahyuhari



@wahyuhari

PKM – M (Pengabdian Kepada
Masyarakat)



@wahyuhari

Kata Kunci PKM - M
•Mitra Harus NON-Profit
•Mahasiswa datang ke mitra
•Mitra mengungkap ada masalah
•Masalahnya ada 1 … 3 …. 3 …
•Mahasiswa bisa menyelesaikan masalah 

yang mana?
•Mengapa harus segera diselesaikan



@wahyuhari

PKM-M
• Program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni dalam upaya menyelesaikan persoalan atau
memenuhi kebutuhan masyarakat yang 
kehidupannya tidak berorientasi pada profit. 

• Mitra PKM-M : Sekolah, Panti Asuhan, Karang
taruna, Kelompok PKK atau masyarakat lainnya
(Jumlah mitra paling tidak 10 orang.)

• frekuensi ke lapangan dilakukan sebanyak minimal 
5 (lima) kali 

PKM-M
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PKM-M
• Dapat berupa upaya untuk membangun

keterampilan usaha, penataan dan perbaikan
lingkungan, penguatan kelembagaan
masyarakat, pengenalan dan pemahaman
aspek hukum adat, upaya mengatasi buta
aksara dan lain-lain. 

• Mahasiswa diwajibkan untuk bertukar
pikiran dengan masyarakat sasaran terlebih
dahulu dalam rangka mengidentifikasi
permasalahan mereka. 

PKM-M
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PKM-M
•Program pendampingan atau

pemberdayaan masyarakat dalam
memperoleh jawab atas persoalan yang 
dihadapi. 
• Surat Pernyataan Kesediaan

Bekerjasama cukup ditandatangani
Ketua Kelompok, bukan oleh Kepala 
Desa, Kepala RW atau RT karena tidak 
termasuk ke dalam mitra.

PKM-M
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Ruang Lingkup
• kewirausahaan masyarakat non produktif 

untuk pembentukan wirausaha baru, 
• penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni untuk memecahkan persoalan atau 
memenuh kebutuhan masyarakat, dan 

• pemberdayaan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan 
masyarakat atau lingkungan.

PKM-M
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Luaran
• Laporan kemajuan dan Laporan akhir, 
• Artikel ilmiah yang akan dipublikasikan
• Produk program … 

Catatan:
• Tim pelaksana yang sudah mempublikasikan 

artikelnya tidak diwajibkan menulis artikel lagi, 
cukup menyesuaikan (re-lay outing) dengan format 
penulisan artikel sesuai panduan ini kemudian 
mengirimkan atau mengunggah artikel tersebut.

PKM-M
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Kriteria dan Pengusulan
• Mahasiswa aktif program S-1 atau Diploma terdaftar di PD-

Dikti, 4-6 Mahasiswa.
• Bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

diusulkan tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua 
kegiatan, dan anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan 
• Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program 

studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama, 
dalam satu Perguruan Tinggi yang sama 
• Keanggotaan setiap kelompok PKM-M berasal dari minimal 

dua angkatan yang berbeda 
• Proposal disimpan dalam satu file:

• format PDF ukuran file maksimum 5MB 
• nama file: namaketuapeneliti_namapt_PKM-M.pdf
• Hardcopy dikumpulkan di Perguruan Tinggi masing-masing

PKM-M
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Sistematika Proposal Kegiatan
• Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau 

singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan 
maksimal 20 kata. 
• Ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran

12 dengan jarak baris 1,15 spasi
• Ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, 

dan bawah masing-masing 3 cm. 
• Halaman Daftar Isi diberi nomor halaman dengan

huruf: i, ii, iii,.. dst yang diletakkan pada sudut kanan
bawah
• (Halaman utama) Bab 1 Pendahuluan s.d. Lampiran 

dengan angka Arab: 1, 2, 3,...dst. diletakkan di sudut
kanan atas

PKM-M
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DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN 
BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN
BAB 3. METODE PELAKSANAAN
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya
4.2 Jadwal Kegiatan

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, 

Biodata Dosen Pendamping yang 
ditandatangani

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim 

Pelaksana dan Pembagian Tugas
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua

Pelaksana
Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan

dari Mitra
Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra 

Kerja
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BAB 1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar belakang

Uraikan latar belakang dengan mengungkap identitas
mitra dan permasalahan yang dihadapi mereka dan 
seberapa tinggi level urgensinya dibandingkan persoalan
eksisting lainnya. 

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana cara merancang ...
2. Bagaimana cara mewujudkan...
3. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas ....

1.3 Tujuan Program
1. Merancang alat ....
2. Mewujudkan ...
3. Meningkatkan produktivitas .....

PKM-M
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.4 Luaran yang Diharapkan
1. Terciptanya suatu ....
2. Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir
3. Artikel Ilmiah yang akan dipublikasikan

1.5 Manfaat
1. Bagi Mitra

Program ini dapat membantu .... 
2. Bagi Mahasiswa

Program ini dapat membantu mengembangkan kreativitas
mahasiswa dalam pengembangan teknologi yang lebih
efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat.

PKM-M
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BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN
2.1 Profil Dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

(secara kuantitatif harus jelas)
2.2 Potensi Wilayah Masyarakat Sasaran

1 Aspek Fisik
2 Aspek Sosial
3 Aspek Ekonomi
4 Aspek Lingkungan

BAB 3. METODE PELAKSANAAN
3.1 Waktu dan Tempat
3.2 Tahapan Pelaksanaan Program
3.3 Frekuensi Pelaksanaan program (minimal 5x)
#tidak ada kegiatan AKAN MELAKUKAN penelitian
atau kegiatan survei

PKM-M
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran Biaya

4.2 Jadwal Kegiatan

PKM-M
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DAFTAR PUSTAKA
• Daftar Pustaka disusun 

berdasarkan sistem nama 
dan tahun, dengan 
urutan abjad nama 
pengarang, tahun, judul 
tulisan, dan sumber 
dengan jarak 1 spasi. 

• Hanya pustaka yang 
dikutip dalam proposal 
penelitian yang 
dicantumkan didalam 
daftar pustaka 

PKM-M
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra
Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja. 

PKM-M
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping

Biodata Ketua
dan Anggota

PKM-M
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping

Biodata 
Dosen Pendamping

PKM-M
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
PKM-M



@wahyuhari

Rekomendasi bagi pengalokasian dan penggunaan dana: 
• 80% untuk operasional dan 20% administrasi. 
• Khusus untuk biaya perjalanan dalam kota, dilakukan seefisien dan 

seminimal mungkin (at cost). 
• Sedangkan untuk di luar kota, biaya perjalanan disusun seefisien dan 

seoptimal mungkin mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan RI. 

Item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB 
PKM-M: 
• Honorarium untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3 
• Konsumsi untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3/kelompok 

mitra 
• Pembelian atau penyewaan Komputer PC, Laptop, Printer, Ponsel, 

Kamera, Handycam, sewa aula desa, doorprize, gimmick dan 
sejenisnya, 

• Penyusunan, penggandaan dan penjilidan laporan kemajuan, laporan 
akhir (kecuali 

• PTS, atau PTN yang mewajibkan hardcopy) 
• Kertas lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan (eceran) 
• Perjalanan seminar luar kota 

PKM-M
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
PKM-M
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
PKM-M



@wahyuhari

Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra
PKM-M
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Lampiran 6 Denah Detail Lokasi Mitra Kerja

Silahkan menggunakan Google Maps

PKM-M
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Terima Kasih

PKM-M
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PKM – T (Penerapan Teknologi)



@wahyuhari

Kata Kuncu PKM-T
• Mitra harus berorientansi Profit
• Mahasiswa datang ke mitra
• Mitra mengungkap ada masalah
• Masalahnya ada 1 … 3 …. 3 …
• Mahasiswa bisa menyelesaikan masalah yang 

mana?
• Mengapa harus segera diselesaikan



@wahyuhari

Pendahuluan
•Program bantuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (iptek) untuk mitra usaha:
• Berskala mikro atau kecil (toko, industri 

rumahan, pedagang kaki lima atau 
koperasi) dan 
•Menengah bahkan berskala besar sesuai 

persoalan atau kebutuhan prioritas mitra 
program. 



@wahyuhari

Pendahuluan
Bantuan iptek dapat 
berupa:
• peningkatan mutu 

produk, 
• perbaikan proses 

produksi, 
• peningkatan kapasitas 

produksi, 
• pengolahan limbah, 
• sistem jaminan mutu, 
• kemasan dan lain-lain, 

Bantuan manajemen 
seperti: 
• konflik sosial SDM, 
• pemasaran, 
• pembukuan, 
• status usaha, 
• hak cipta, dan lain-

lain. 



@wahyuhari

Pendahuluan
Mitra usaha PKM-T yang dimaksud adalah: 
• Kelompok masyarakat yang berorientasi pada profit 

termasuk 
• kelompok tani, 
• kelompok nelayan, 
• sanggar tari, 
• klinik bersalin dan lain-lain.



@wahyuhari

Pendahuluan
• Mahasiswa harus sudah bertukar pikiran dengan 

mitra dalam rangka mengidentifikasi permasalahan 
atau kebutuhan mitra, karena produknya 
merupakan solusi atas persoalan prioritas mitra. 

• Jadi persoalannya bukan merupakan inisiatif 
mahasiswa, tetapi berasal dari permintaan mitra. 

• Harus dilampirkan Surat Pernyataan Kesediaan 
Bekerjasama dari Mitra.



@wahyuhari

Tujuan
•Memotivasi mahasiswa untuk aktif 
berinteraksi membangun jejaring 
profesional dengan dunia usaha. 
•Mengidentifikasi persoalan atau 
kebutuhan mitra usaha dan 
menemukan solusinya. 



@wahyuhari

Luaran
1. Laporan kemajuan dan Laporan akhir, 
2. Artikel ilmiah yang akan dipublikasikan
3. …Produk program (alat/perkakas, desain, piranti 

lunak, model, jasa dan lainnya)….

Note:
• Bagi Tim yang sudah mempublikasikan artikelnya 

maka tidak diwajibkan menulis artikel lagi, cukup 
melakukan re-layouting artikel tanpa dan 
mengirimkan atau mengunggah artikel tersebut. 

PKM-T
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Kriteria dan Pengusulan
• Mahasiswa aktif program S-1 atau Diploma terdaftar di 

PD-Dikti, 4-6 Mahasiswa.
• Bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua 

kegiatan/tim dan anggota dari lintas bidang sangat 
dianjurkan.
• Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai 

program studi yang berbeda atau dari satu program 
studi yang sama, dalam satu Perguruan Tinggi yang 
sama. 
• Keanggotaan setiap kelompok PKM-T disarankan 

berasal dari minimal dua angkatan yang berbeda. 
• Proposal disimpan dalam satu file:

• format PDF ukuran file maksimum 5MB 
• nama file: namaketuapeneliti_namapt_PKM-T.pdf
• Hardcopy dikumpulkan di Perguruan Tinggi masing-masing

PKM-T
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Sistematika Proposal Kegiatan
• Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau 

singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan 
maksimal 20 kata. 
• Ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran

12 dengan jarak baris 1,15 spasi
• Ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, 

dan bawah masing-masing 3 cm. 
• Halaman Daftar Isi diberi nomor halaman dengan

huruf: i, ii, iii,.. dst yang diletakkan pada sudut kanan
bawah
• (Halaman utama) Bab 1 Pendahuluan s.d. Lampiran 

dengan angka Arab: 1, 2, 3,...dst. diletakkan di sudut
kanan atas

PKM-T
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PKM – T (Penerapan Teknologi)

DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN 
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
BAB 3. METODE PELAKSANAAN
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya
4.2 Jadwal Kegiatan

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pendamping yang 
ditandatangani
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra
Lampiran 6. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkan.
Lampiran 7. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja

PKM-T
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BAB 1. PENDAHULUAN

• Ungkapkan proses identifikasi masalah 
bersama mitra yang akan diselesaikan. 
• Upayakan untuk memperoleh 

persoalan prioritas mitra yang diamati 
mulai dari aspek hulu sampai dengan 
hilirnya. 
• Hanya fokus pada satu persoalan 

prioritas, baik dari aspek teknologi 
maupun sosial humaniora.

PKM-T
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BAB 1. PENDAHULUAN

• Pada kedua aspek itupun cukup satu 
persoalan prioritas mitra yang ditangani, 
apakah bagian hulu, proses,atau hilirnya.

• Jelaskan pada aspek mana bantuan ilmu dan 
teknologi yang ditawarkan diyakini akan 
mampu meningkatkan nilai tambah bagi 
mitra. 

PKM-T
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BAB 1. PENDAHULUAN

• 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.
• Aspek-aspek manajemen: 
• 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.

PKM-T
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1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana cara mewujudkan...
2. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas ....

1.3 Tujuan Program
1. Mewujudkan ...
2. Meningkatkan produktivitas .....

PKM-T
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1.4 Luaran
1. Laporan kemajuan dan Laporan akhir
2. Artikel ilmiah yang akan dipublikasikan
3. … Produk program (alat/perkakas, desain, piranti 

lunak, model, jasa dan lainnya)…
1.5 Manfaat

1. Bagi Mitra
Program ini dapat membantu .... 

2. Bagi Mahasiswa
Program ini dapat membantu mengembangkan
kreativitas mahasiswa dalam pengembangan teknologi
yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan
masyarakat ….

PKM-T
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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 dari 
pihak lain. 

PKM-T
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Tempat dan Waktu
3.2 Teknik/Cara Pelaksanaan Program 

(apakah pendidikan, konsultasi, pelatihan, rekayasa
keteknikan, rekayasa sosial, pendampingan, pengujian
mutu, dll) dan 

3.3 Tahapan pekerjaan.

PKM-T
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran Biaya

4.2 Jadwal Kegiatan

PKM-T
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DAFTAR PUSTAKA
• Daftar Pustaka disusun 

berdasarkan sistem nama 
dan tahun, dengan urutan 
abjad nama pengarang, 
tahun, judul tulisan, dan 
sumber. 

• Hanya pustaka yang 
dikutip dalam proposal 
kegiatan saja yang 
dicantumkan di dalam 
Daftar Pustaka. 
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Lampiran
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian
Tugas
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra
Lampiran 6. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkan. 
Lampiran 7. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja. 
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping

Biodata Ketua
dan Anggota

PKM-T
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping

Biodata 
Dosen Pendamping

PKM-T
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
PKM-T
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Rekomendasi bagi pengalokasian dan penggunaan dana: 
• 80% untuk operasional dan 20% untuk administrasi. 
• Khusus untuk biaya perjalanan PKM-T dalam kota, dilakukan 

seefisien dan seminimal mungkin (at cost). 
• Sedangkan untuk PKM-T di luar kota, biaya perjalanan disusun 

seefisien dan seoptimal mungkin mengacu kepada peraturan 
Menteri Keuangan RI. 

Item biaya yang tidak diperkenankan: 
• Honorarium untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3 
• Konsumsi untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3 
• Pembelian atau penyewaan perangkat berupa Komputer PC, 

Laptop, Printer, Ponsel, Kamera, Handycam, sewa laboratorium, 
peralatan laboratorium lainnya (jika sifatnya wajib agar 
besarannya tidak melebihi Rp 1.500.000,-) 

• Penyusunan, penggandaan dan penjilidan laporan kemajuan, 
laporan akhir (kecuali PTS, atau PTN yang mewajibkan 
hardcopy) 

• Kertas tidak lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan 
• Perjalanan seminar luar kota 

PKM-T
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
PKM-T
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
PKM-T
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Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra
PKM-T



@wahyuhari

Lampiran 6. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkan. 

• Gambarkan Teknolog yang akan diterapkan seperti
apa

PKM-T
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Lampiran 7 Denah Detail Lokasi Mitra Kerja

Silahkan menggunakan Google Maps

PKM-T
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Terima Kasih



@wahyuhari

PKM – KC (Karsa Cipta)



@wahyuhari

Kata Kunci PKM-KC
• Produknya sudah skala prototype/siap pakai
• Tidak bisa langsung diimplementasikan
• Karena butuh modal besar dan regulasi yang harus 

dibuat
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Pendahuluan
• Program konstruktif berbasis karsa dan nalar 

mahasiswa, meskipun belum memberikan 
nilai fungsional yang sempurna dan atau 
kemanfaatan langsung bagi pihak lain. 
• Harus sudah berada pada skala siap pakai 

dan fungsional atau minimal skala prototip 
siap diuji coba. 
•Menekankan keaslian ide atau minimal 

modifikasi produk eksisting dan bukan karya 
tiruan. 

PKM-KC
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Sebagai Contoh

• Di pulau Bali, Pratima yang merupakan karya nyata umat Hindu menjadi 
salah satu bagian penting Pura di Bali. 

• Karena bersifat sakral, nilai budaya yang tinggi, kedudukannya yang tidak 
terpancang, tidak ada penjagaan khusus menyebabkan pratima rentan 
dicuri orang. 

• Sampai saat ini belum ada upaya melindunginya dari pencuri barang-
barang antik dan berharga. 

• Membuatkan sangkar gelombang elektromagnetik tidak kasat mata di 
sekitar pratima, berbasis sensor suhu tubuh manusia, yang segera 
berdenging menulikan telinga berpotensi menjadi produk yang atraktif. 

PKM-KC
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Tujuan
Menumbuh kembangkan kreativitas dan 
inovasi mahasiswa berbasis iptek dalam 
upaya menghasilkan suatu produk baik 
itu berwujud sistem, desain, 
model/barang, prototip, produk kesenian 
kontemporer, aplikasi, produk literasi 
atau jasa layanan yang bermanfaat bagi 
masyarakat luas atau instansi pemerintah 
atau dunia usaha. 
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Ruang Lingkup
Berada pada posisi pasca PKM-P atau produk riset lainnya. 

Sumber inspirasi dalam PKM-KC antara lain: 
a. Hasil riset yang baru sampai tahap gambar desain teknis

dan belum menghasilkan prototipe atau lainnya yang siap
diujicoba

b. Solusi atas persoalan, kebutuhan atau tantangan yang 
dihadapi masyarakat kampus, pemerintah, dunia usaha
ataupun masyarakat luas. Jika tidak ditemukan hasil riset
yang dapat dijadikan dasar solusi, maka dapat dilakukan
melalui riset aplikatif yang menghasilkan produk
fungsional

c. Pengembangan atau penyempurnaan fungsi produk
eksisting dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah
keilmuan yang relevan dengan menunjukkan
perbedaannya

PKM-KC
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Tahap maksimal kerja sampai ke Fase Implementasi
sehingga produk dapat difungsikan dan diperkirakan
level kemanfaatannya. 
Dalam kasus tertentu, jika produk belum fungsional, 
paling tidak fase Konstruksi sudah tercapai dan diuji
coba, masih dapat diterima. 

PKM-KC
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Produk PKM-KC dapat menjadi titik pijak pengusulan
dan pelaksanaan PKM-K, PKM-M atau PKM-T pada 
tahun-tahun berikutnya. 

Kondisi kegiatan berikut tidak dapat
dikategorikan PKM-KC: 
1) PKM-P yang menghasilkan model siap uji tetapi belum

mencapai skala 1:1 dan fungsional
2) Solusi bagi kebutuhan dunia usaha yang bersifat generic 

dan special tergolong kedalam PKM-T. Akan tetapi jika
solusi tersebut bersifat tidak generik (belum ada produk
dengan spesifikasi yang identik di pasar) maka kegiatan ini
termasuk ke dalam PKM-KC. 

PKM-KC
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Luaran
• Laporan kemajuan dan Laporan akhir, 
• Artikel ilmiah yang akan dipublikasikan
• Prototype atau Produk Fungsional … 

Note:
• Bagi tim yang sudah mempublikasikan artikelnya, 

cukup melakukan relayouting artikel tanpa 
mengubah bahasanya, mengikuti format artikel 
ilmiah seperti yang tercantum dalam Pedoman 
PKM 2020.
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Beberapa contoh produk PKM-KC : 
• Kalkulator amal dan dosa, 
• Scanner penentu usia korban kecelakaan, 
• Aplikasi gojek, 
• Rumah hunian nyaman di lingkungan kumuh, 
• Detektor gelembung udara dalam infus, 
• Tarian penyambutan mahasiswa baru, 
• Ukiran gaya kontemporer, 
• Musik, 
• Lukisan unik/kontemporer terkait aspek kesehatan, 
• Pendidikan, 
• Disabilitas dan lain-lain. 
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Kriteria dan Pengusulan
• Mahasiswa aktif program S-1 atau Diploma terdaftar di 

PD-Dikti, 3 Mahasiswa.
• Kegiatan sesuai atau relevan dengan bidang ilmu Ketua 

Tim dan/atau kebhinekaan keilmuan tim pengusul 
• Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai 

program studi yang berbeda atau dari satu program 
studi yang sama, dalam satu Perguruan Tinggi yang 
sama 
• Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari 

minimal 2 (dua) angkatan yang berbeda 
• Proposal disimpan dalam satu file:

• format PDF ukuran file maksimum 5MB 
• nama file: namaketuapeneliti_namapt_PKMKC.pdf
• Hardcopy dikumpulkan di Perguruan Tinggi masing-masing

PKM-KC
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Sistematika Proposal Kegiatan
• Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau 

singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan 
maksimal 20 kata. 
• Ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran

12 dengan jarak baris 1,15 spasi
• Ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, 

dan bawah masing-masing 3 cm. 
• Halaman Daftar Isi diberi nomor halaman dengan

huruf: i, ii, iii,.. dst yang diletakkan pada sudut kanan
bawah
• (Halaman utama) Bab 1 Pendahuluan s.d. Lampiran 

dengan angka Arab: 1, 2, 3,...dst. diletakkan di sudut
kanan atas
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PKM – KC (Karsa Cipta)
DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN 
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya
4.2 Jadwal Kegiatan

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen
Pendamping yang ditandatangani
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian
Tugas
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkan.
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BAB 1. PENDAHULUAN 
1.1Latar belakang

• 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. 
• Jika akan melakukan pengembangan atau penyempurnaan atas

produk eksisting di masyarakat atau sudah digunakan di kalangan
terbatas, maka nyatakan nama produsen/ pembuat dan 
institusinya. 

• Jangan lupa ungkapkan target yang akan dicapai dan aspek
pengembangan/ penyempurnaan yang akan dilakukan disertai
justifikasi ilmiah dan/atau aspek ekonominya. 

• Jika produk PKM-KC harus dibuat mulai dari titik NOL, artinya
belum ada produk riset sebelumnya yang dapat dijadikan pijakan, 
juga tidak ada produk yang ditemukan/digunakan di masyarakat, 
maka ungkapkan target fungsionalnya disertai justifikasi ilmiah
yang akhirnya dimuarakan pada desain sebelum dikonstruksikan
menjadi produk/jasa final yang fungsional. 
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1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana cara merancang ...
2. Bagaimana cara mewujudkan...
3. Bagaimana cara mengatasi

1.3 Tujuan Program
1. Merancang alat ....
2. Mewujudkan ...
3. Memberikan rekomendasi untuk mengatasi .....

1.4 Luaran
1. Terciptanya suatu ....
2. Laporan kemajuan dan Laporan akhir, 
3. Artikel ilmiah yang akan dipublikasikan

1.5 Manfaat
………
……..
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Ada kemungkinan pustaka acuan seperti yang lazim 
disitasi:
• Skripsi, 
• Tesis, 
• Disertasi, 
• Buku Referensi, 
• Jurnal Ilmiah ataupun Prosiding, 
• 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. 
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BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN
3.1 Tahap pelaksanaan program 
3.2 Fase akhir yang akan dicapai (secara rinci) 
3.3 Koleksi data (yang diperlukan untuk desain atau
perancangan awal), 
3.4 Penyusunan desain teknis, 
3.5 Pengembangan produk/jasa layanan, 
3.6 Pengujian (keandalan karya), 
3.7 Evaluasi. level penerimaan masyarakat (jika dimungkinkan) 
3.8 dan lain-lain yang relevan.
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran Biaya

4.2 Jadwal Kegiatan

PKM-KC
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DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN
• Lampiran 1 Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen

Pembimbing yang ditandatangani
• Lampiran 2 Justifikasi Anggaran KegiataN
• Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan 

Pembagian Tugas
• Lampiran 4 Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
• Lampiran 5 Gambaran Teknologi yang Akan 

Diterapkembangkan. 
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping

Biodata Ketua
dan Anggota
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping

Biodata 
Dosen Pendamping
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
PKM-KC
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Rekomendasi bagi pengalokasian dan penggunaan dana:
• Operasional (80%) 
• Administrasi (20%) 
• Khusus untuk biaya perjalanan dilakukan seefisien dan seminimal

mungkin (at cost). 

Biaya yang tidak diperkenankan : 
• Honorarium untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3/mitra
• Konsumsi untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3/kelompok

mitra
• Pembelian atau penyewaan Komputer PC, Labtop, Printer, Ponsel, 

Kamera, Handycam, sewa laboratorium, peralatan laboratorium
lainnya (jika sifatnya wajib agar besarannya tidak melebihi Rp
1.500.000,-) termasuk peralatan gelas,

• Penyusunan, penggandaan dan penjilidan Laporan Kemajuan, Laporan
Akhir (kecuali PTS, atau PTN yang mewajibkan hardcopy)

• Kertas lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan (eceran) 
• Perjalanan seminar Luar Kota 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
PKM-KC
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
PKM-KC
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Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkan. 

• Gambarkan Teknologi yang akan diterapkan seperti
apa

PKM-KC
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Terima Kasih
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PKM – AI (Artikel Ilmiah)
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PKM-AI
• Berbeda dengan kelima jenis PKM sebelumnya yang melibatkan 

pelaksanaan kegiatan fisik di laboratorium ataupun lapangan, PKM-AI 
tidak mengenal adanya kegiatan semacam itu. 

• PKM-AI kelompok mahasiswa cukup menyampaikan karya tulis dalam 
bentuk artikel ilmiah dikirimkan secara daring. 

• Karya tersebut ditulis mengacu pada kegiatan yang telah selesai 
dilakukan kelompok mahasiswa, tetapi bukan berasal dari PKM 
dan juga bukan kegiatan insentif pembiayaan lain yang 
mewajibkan luaran artikel ilmiah. 

• Kegiatan berkelompok yang dapat ditulis menjadi artikel ilmiah untuk 
proposal PKM-AI diantaranya adalah hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
atau Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), kuliah kerja nyata (KKN) atau 
kegiatan akademik berkelompok lainnya, tetapi bukan tugas-tugas atau 
praktikum individu perkuliahan, skripsi atau tugas akhir. 

• Kelompok penulis yang artikel ilmiahnya dinilai baik dan layak 
dipublikasikan, akan memperoleh insentif dana tunai sebesar Rp 
3.000.000 (tiga juta rupiah). 

• AI akan dipublikasikan di e-journal Ditjen Belmawa. 
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Mahasiswa secara runut mampu
menguraikan suatu permasalahan
sehingga mendorong perlunya usaha
penyelesaian atau pencarian solusi
dengan tujuan tertentu, kaitannya
dengan usaha-usaha yang mungkin telah
dilakukan orang lain. 
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Mampu memilih teknik dan landasan
metode penyelesaian masalah disertai
dengan kemampuan menguraikan
landasan teori yang terkait dengan
permasalahan yang dibahas, ketajaman
pembahasan dan menganalisis hasil yang 
diperoleh, yang akhirnya bermuara pada 
penyimpulan upaya penyelesaian
masalah yang telah dilakukan. 
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Kriteria dan Pengusulan
• Mahasiswa aktif program S-1 atau Diploma 

terdaftar di PD-Dikti, 3 Mahasiswa, Beda Angkatan, 
Beda Jurusan, Boleh Lintas Perguruan Tinggi

• Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu
ketua peneliti

• Proposal disimpan dalam satu file:
• format PDF ukuran file maksimum 5MB 
• nama file: namaketuapeneliti_namapt_PKM-AI.pdf
• Hardcopy dikumpulkan di Perguruan Tinggi masing-

masing
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Sistematika Proposal Kegiatan
• Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau 

singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan 
maksimal 20 kata. 

• Mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal 
yaitu 
• halaman utama (isi artikel, halaman inti dan lampiran), 
• halaman inti (judul sampai dengan daftar pustaka) 

maksimum 10 (sepuluh) halaman, 
• berkas diunggah ke SIMBelmawa dengan penamaan file 

namaketuapeneliti_namapt_PKM-AI.pdf 
• validasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan 

perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. 
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Sistematika Proposal Kegiatan
• Proposal ditulis menggunakan huruf Times New 

Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, 
ukuran kertas A-4, margin kiri 4 cm, margin kanan, 
atas, dan bawah masing-masing 3 cm. 

• Halaman kelengkapan sampul sampai dengan 
daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, 
iii,.. dst., yang diletakkan pada sudut kanan bawah. 

• Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan 
sampai dengan lampiran diberi nomor halaman 
dengan angka arab: 1, 2, 3,....dst, yang diletakkan 
pada sudut kanan atas. 
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Apa yang dinilai
• Tulisan atau naskah bersumber dari karya mahasiswa 

pada bidang akademik dan penelitian inovatif terkait 
dengan kegiatan program kompetitif atau sejenisnya, 
Praktik Lapang, Kuliah Kerja Nyata, Magang, Penelitian 
(bagi mahasiswa yang membentuk Kelompok Studi 
atau Riset misalnya), Studi Kasus Kelompok dalam 
rangka Tugas Khusus Mata Kuliah tertentu. 
• Karya tersebut telah dilaksanakan kelompok mahasiswa 

yang menuliskannya. 
• Setiap artikel wajib menyertakan Surat Pernyataan yang 

berisi: 
1) Sumber Penulisan yang diacu, dan 
2) Naskah belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dalam 

bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya, 
ditandatangani ketua pengusul dan ketua 
prodi/departemen/jurusan serta dicap 
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Apa yang dinilai
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Sistematika
ISI ARTIKEL
1. JUDUL
2. NAMA PENULIS 
3. ABSTRAK DAN ABSTRACT (maksimum satu halaman)
4. PENDAHULUAN
5. TUJUAN
6. METODE
7. HASIL DAN PEMBAHASAN
8. KESIMPULAN
9. UCAPAN TERIMAKASIH
10. DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota yang ditandatangani 
Lampiran 2. Biodata Dosen Pendamping
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Penyusun dan Pembagian Tugas
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim 
Lampiran 5. Surat Pernyataan Sumber Tulisan
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ISI ARTIKEL
1. JUDUL

Judul tulisan hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan
secara ringkas dan jelas. 

2. NAMA PENULIS 
Nama-nama penulis dituliskan tepat dibawah judul, 
disertai dengan alamat institusi penulis, serta catatan kaki 
untuk penulis korespondensi.

3. 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

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

(keywords). 
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4. PENDAHULUAN
• Latar belakang

Gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai
topik yang diangkat. Dengan merujuk dari berbagai sumber
pustaka, pandangan singkat dari para penulis/peneliti lain yang 
pernah melakukan pembahasan topik terkait dapa 
dikemukakan disini untuk menerangkan kemutakhiran substansi
pekerjaan. #issue #masalah #penelitian terdahulu #apa yg ingin
anda lakukan #metode
#tahapan #harapan

• Rumusan
• Tujuan

dari kegiatan (penelitian, pengabdian, atau yang lainnya) 
• Manfaat

(untuk waktu yang akan datang) 

5. TUJUAN
Tujuan substansi artikel ilmiah harus diungkapkan secara jelas
dan mencerminkan judul artikel.
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6. METODE 
• Boleh 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). 
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6. METODE 
• 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. 

• Harus dijelaskan secara lengkap agar 
peneliti lain dapat melakukan uji coba
ulang. Acuan (referensi) harus dimunculkan
jika metode yang ditawarkan kurang dikenal
atau unik.
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7. HASIL DAN PEMBAHASAN
• Apa saja yang diperoleh dari

observasi. 
• Data dapat diringkas dalam bentuk

tabel dan gambar. 
• Ungkap fakta yang didapatkan
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7. HASIL DAN PEMBAHASAN

• 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. 
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7. HASIL DAN PEMBAHASAN
• Interpretasi dan ketajaman analisis

dari penulis terhadap hasil yang 
diperoleh dikemukakan di sini, 
termasuk pembahasan tentang
pertanyaan2 yang timbul dari hasil
observasi serta dugaan ilmiah yang 
dapat bermanfaat untuk kelanjutan
bagi penelitian mendatang. 
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7. HASIL DAN PEMBAHASAN

• 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.
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8. KESIMPULAN
Menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah
dikemukakan dalam pendahuluan.

9. UCAPAN TERIMAKASIH
Kepada pihak yang telah membantu dalam kegiatan yang 
dilakukan.

10. DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN- LAMPIRAN
• Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota yang 

ditandatangani
• Lampiran 2. Surat Pernyataan Ketua

Peneliti/Pelaksana
• Lampiran 3. Surat Pernyataan Sumber Tulisan PKM-AI

PKM-AI
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DAFTAR PUSTAKA
PKM-AI



@wahyuhari

LAMPIRAN- LAMPIRAN
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota yang ditandatangani 
Lampiran 2. Biodata Dosen Pendamping
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Penyusun dan Pembagian 
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim 
Lampiran 5. Surat Pernyataan Sumber Tulisan
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota

Biodata Ketua
dan Anggota

PKM-AI
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Lampiran 2. 
Biodata Dosen Pendamping
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Lampiran 2. 
Surat Pernyataan
Ketua Pelaksana

PKM-AI
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Lampiran 3. Surat Pernyataan Sumber Tulisan PKM-AI
PKM-AI
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Terima Kasih
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PKM – GT (Gagasan Tertulis)
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Pendahuluan
• Sebagai intelektual muda, mahasiswa umumnya 

cenderung pandai mengungkapkan fakta sosial, dan 
melalui PKM-GT, level nalar mahasiswa tidak hanya 
dituntut sampai sebatas mengekspos fakta tetapi 
justru harus mampu memberi atau menawarkan 
solusi. 

• Ide realistik kreatif dalam PKM-GT, jika 
diimplementasikan memerlukan waktu yang lama, 
biaya dan sumber daya yang besar. 

PKM-GT
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Pendahuluan
• Jadi PKM-GT tidak seperti PKM 5 Bidang yang dapat 

diselesaikan dalam waktu 3-5 bulan. 
• PKM-GT adalah konsep perubahan atau 

pengembangan yang bersifat futuristik, realistik dan 
jangka panjang. Ide realistik dari PKM-GT ini tidak 
dapat diselesaikan dalam waktu pendek melalui 
PKM 5 bidang. 

• Sebagai salah satu PKM yang ditampilkan dalam 
PIMNAS, maka tata tertib dan segala sesuatu yang 
terkait pada persyaratan presentasi mengacu pada 
tatacara pelaksanaan PIMNAS. 
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Pendahuluan
• Sebagai bangsa yang besar dan mendiami daratan, 

lautan luas dapat dipastikan banyaknya persoalan, 
kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Indonesia. 

• Ada yang dapat diatasi dalam jangka waktu pendek 
akan tetapi banyak di antara persoalan, tantangan 
dan kebutuhan baru akan terselesaikan dikemudian 
hari.
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Pendahuluan
• Sebagai mahasiswa yang merupakan bagian bangsa 

ini tentu wajib membantu menemukan solusi yang 
tepat. 

• Apakah dalam wujud aksi berjangka waktu pendek 
atau pemikiran realistis yang memerlukan waktu 
lama. 

• PKM-GT membuka peluang bagi mahasiswa 
menuangkan ide realistik kreatif sebagai respons 
intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi 
bangsa. 

PKM-GT
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Ruang Lingkup

• sosial
• ekonomi
• budaya
• politik
• hukum
• pendidikan
• kesehatan
• pertahanan keamanan
• teknologi
• pangan
• lingkungan. 
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Luaran
• Luaran kegiatan adalah gagasan kreatif dalam 

bentuk Artikel Ilmiah yang memuat konsep 
perubahan atau pengembangan. 

PKM-GT
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Kriteria dan Pengusulan
• Mahasiswa aktif program S-1 atau Diploma terdaftar di 

PD-Dikti, 3 Mahasiswa, 
• Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua 

peneliti, atau tim pengusul. Anggota dari lintas bidang 
sangat dianjurkan.
• Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai 

program studi yang berbeda atau dari satu program 
studi yang sama, dalam satu Perguruan Tinggi yang 
sama 
• Proposal disimpan dalam satu file:

• format PDF ukuran file maksimum 5MB 
• nama file: namaketuapeneliti_namapt_PKM-GT.pdf
• Hardcopy dikumpulkan di Perguruan Tinggi masing-masing

PKM-GT
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Sistematika

DAFTAR ISI
1. PENDAHULUAN
2. GAGASAN
3. KESIMPULAN
4. DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen
Pendamping yang ditandatangani
Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Penyusun dan Pembagian
Tugas
Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim

PKM-GT
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DAFTAR ISI
1. PENDAHULUAN
• Latar belakang

Mengungkap tentang situasi dan kondisi
bangsa, negara yang menjadi alasan
mengangkat gagasan menjadi PKM-GT 
(dilengkapi dengan data atau informasi
yang mendukung). 

• Tujuan
• Manfaat (yang ingin dicapai).

PKM-GT
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2. GAGASAN
• Kondisi terkini pencetus gagasan (diperoleh dari

bahan bacaan, wawancara/diskusi, observasi, 
imajinasi yang relevan) 

• Solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki
kondisi pencetus gagasan

• Seberapa jauh kondisi pencetus gagasan dapat
diperbaharui atau dikembangkan melalui PKM-GT 
jika gagasan tersebut diimplementasikan

• Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat
membantu mengimplementasikan gagasan dan 
peran atau kontribusi masing-masingnya

• Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan
untuk mengimplementasikan

• gagasan sehingga tujuan atau pembaruan yang 
diharapkan dapat tercapai. 

PKM-GT
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3. KESIMPULAN
Mengungkap gagasan yang diajukan, teknik implementasi
yang akan dilakukan, dan prediksi hasil yang akan
diperoleh (manfaat dan dampak gagasan).

4. DAFTAR PUSTAKA

PKM-GT
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5. LAMPIRAN-LAMPIRAN
• Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota yang 

ditandatangani
• Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Penyusun dan 

Pembagian Tugas
Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim

PKM-GT
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PENILAIAN
• Kreatif dan Objektif : tulisan berisi gagasan kreatif yang 

menawarkan solusi suatu permasalahan, kebutuhan atau 
tantangan yang dihadapi masyarakat. Tulisan tidak bersifat 
emosional atau subjektif, didukung data dan/atau informasi 
terpercaya, bersifat asli (bukan karya jiplakan). 
• Logis dan Sistematis: tiap langkah penulisan dirancang 

secara sistematis, runut, memuat unsur-unsur identifikasi 
masalah, analisis sintesis, kesimpulan serta memuat saran-
saran. 
• Isi tulisan berdasarkan telaah pustaka atau sumber 

informasi lainnya 
• Materi Karya Tulis : materi yang ditulis tidak harus sejalan 

dengan bidang ilmu yang sedang ditekuni para 
penulis/mahasiswa. Kesempatan ini diberikan kepada 
mahasiswa yang memiliki ide kreatif dan mampu 
menuangkannya dalam bentuk tulisan, walaupun yang 
bersangkutan tidak sedang belajar secara formal di bidang 
tersebut. Materi karya tulis merupakan isu mutakhir atau 
aktual. 
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping

Biodata Ketua
dan Anggota

PKM-GT
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping

Biodata 
Dosen Pendamping
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Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
PKM-GT
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Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana PKM-GT
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Terima Kasih
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PKM – GFK (Gagasan Futuristik
Konstruktif)
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PKM-GFK
• SDGs 2015-2030 terangkum dalam 17 tujuan

pembangunan berkelanjutan tersebut menjadi
acuan utama dalam pemilihan topik PKM-GFK. 

• Namun, keprihatinan bangsa Indonesia juga dapat
menjadi acuan lainnya yang sudah barang tentu
tidak kalah pentingnya. 

• Didesain dan diekspos melalui media masa YOU 
TUBE.

PKM-GFK
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Sustainable Development Goals 
(SDGs)

1. Tanpa kemiskinan,
2. Tanpa kelaparan,
3. Kesehatan yang baik dan 

kesejahteraan, 
4. Pendidikan berkualitas,
5. Kesetraan gender 
6. Air bersih dan sanitasi
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pertumbuhan ekonomi dan 

pekerjaan yang layak, 
9. Industri, inovasi dan 

infrastruktur
10. Mengurangi kesenjangan

11.Keberlanjutan kota dan 
komunitas

12.Konsumsi dan produksi
bertanggungjawab

13.Aksi terhadap iklim,

14.Kehidupan bawah laut
15.Kehidupan di darat

16. Institusi peradilan yang kuat
dan kedamaian

17.Kemitraan untuk mencapai
tujuan, 
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Isu Nasional lain:

• Korupsi
• Narkoba
• NKRI 
• Bencana alam
• Bahasa daerah
• Konservasi Satwa Liar

PKM-GFK
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Kriteria dan Pengusulan
• Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan 

yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata 
• Mahasiswa aktif program S-1 atau Diploma terdaftar di PD-Dikti, 3 

Mahasiswa, 
• Kelompok peneliti pengusul berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 

satu orang ketua dan dua orang anggota
• Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti, 

atau tim pengusul. Anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan
• Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi 

yang berbeda atau dari satu program studi yang sama, dalam satu 
Perguruan Tinggi yang sama

• Proposal disimpan dalam satu file:
• format PDF ukuran file maksimum 5MB 
• nama file: namaketuapeneliti_namapt_PKM-GFK.pdf
• Hardcopy dikumpulkan di Perguruan Tinggi masing-masing
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Sistematika Video
• Video YOUTUBE diberi judul berupa salah satu dari 17 (tujuh 

belas) tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang 
mengandung solusi atas keprihatinan bangsa Indonesia, 
diikuti sub- judul dari aspek utama yang dibahas terkait isu 
pada judul. 
• Selanjutnya ditampilkan konten berupa tahapan proses 

menuju pola tatakelola yang dinilai tepat dalam pencapaian 
tujuan dan rekomendasi tim atau solusi atas isu 
keprihatinan bangsa Indonesia. 
• Skenario naskah berdurasi durasi 3 sampai 7 menit dengan 

resolusi minimal 480P yang selanjutnya diunggah pada kanal 
YOUTUBE Belmawa dan alamat tautan (link) diunggah ke 
SIMBelmawa. 
• Konten YOUTUBE dapat berupa video berisi gambar, foto 

atau animasi, video clip, film pendek, musik atau 
kombinasinya. 
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Aspek yang dinilai
• Sistematika dan Kejelasan Alur Pikir 

(Fiksi, Dokumentasi dan Eksperimen). 

•Penguasaan topik dan kreativitas solusi 
50 yang diajukan 
•Dinamika dan Kualitas Visualisasi 

Konten 
•Durasi maksimal 7 menit 
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Sistematika
BAB 1. JADWAL KEGIATAN
BAB 2. TAUTAN VIDEO YOUTUBE
BAB 3. SINOPSIS KONTEN MAKSIMAL 500 KATA
LAMPIRAN
Lampiran 1. Format Jadwal Kegiatan
Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota
Lampiran 3. Biodata Biodata Dosen Pendamping
Lampiran 4. Justifikasi Anggaran Kegiatan
Lampiran 5. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan 
Pembagian Tugas 
Lampiran 6. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 

PKM-GFK
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BAB 1 JADWAL KEGIATAN
PKM-GFK
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BAB 2 TAUTAN VIDEO YOUTUBE
https://www.youtube.com/.....

BAB 3. SINOPSIS
Deskripsi singkat mengenai isi gagasan futuristik (maksimum 500 
kata)
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota

Biodata Ketua
dan Anggota
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Lampiran 1. Biodata Dosen pendamping

Biodata 
Dosen Pendamping
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
PKM-GFK
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
PKM-GFK
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
PKM-GFK
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Terima Kasih
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