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PKM – P 
(Penelitian – Sosial Humaniora & Eksakta)



PKM-Penelitian

Bertujuan untuk mengungkap: 
• hubungan sebab-akibat, 
• aksi-reaksi, 
• rancang bangun, 
• perilaku sosial, 
• ekonomi, 
• pendidikan, 
• Kesehatan,
• budaya
baik dalam aspek eksperimental maupun deskriptif. 
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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. 
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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.
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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. 



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).
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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.
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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.
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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
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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.



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
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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
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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. 



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. …..
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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)
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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



BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran Biaya

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