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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)







PKM – T (Penerapan Teknologi)



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. 



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. 



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.



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.



Tujuan

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



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. 
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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
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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 – T (Penerapan Teknologi)
HALAMAN SAMPUL 
HALAMAN PENGESAHAN 
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
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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.
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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. 
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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.
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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 .....
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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 ….
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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. 
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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.
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran Biaya

4.2 Jadwal Kegiatan
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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. 



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. 



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 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 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
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Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra
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Lampiran 6. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkan. 

• Gambarkan Teknolog yang akan diterapkan seperti
apa
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Lampiran 7 Denah Detail Lokasi Mitra Kerja

Silahkan menggunakan Google Maps
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Terima Kasih


