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PKM-R

Menitikberatkan pada unsur kreativitas dan inovasi
yang lebih menekankan pada riset/penelitian yang 
menghasilkan luaran yang nantinya dapat
bermanfaat dan berguna dalam mengatasi atau
memberikan jawaban atas persoalan yang ada di 
masyarakat.

Ini adalah Riset Terapan

#TKT 4,5,6
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Ruang Lingkup

No Jenis Riset Karakteristik Contoh Bidang Aplikasi Fokus Penelitian

1 Riset Eksakta Objek riset menitik beratkan
pada fenomena alamiah sesuai
hukum- hukum fisika, kimia, dan 
biologi

Kedokteran, kesehatan, 
farmasi, agro, teknologi, 
material science, ilmu dasar, 
matematika dan kebumian

mengungkap hubungan
sebab-akibat, aksi-reaksi, 
rancang bangun, eksplorasi, 
materi alternatif, desain
produk atraktif, blue print, 
dan sejenisnya atau
identifikasi senyawa kimia
aktif

2 Riset Sosial Objek riset menitik beratkan
pada fenomena sosial interaksi
dalam kehidupan bermasyarakat
seperti bidang ekonomi, 
hubungan antar manusia, 
sosiologi, manajemen dan politik

Ekonomi, sosiologi, 
psikologi, manajemen dan 
politik, dll

fenomena sosial interaksi
dalam kehidupan
bermasyarakat

3 Riset Humaniora Objek riset berfokus pada aspek
dasar perilaku dalam kehidupan
masyarakat. 

Ilmu budaya, seni, filsafat, 
adat istiadat, kepercayaan
(agama), hukum dan etika

berfokus pada aspek dasar
perilaku dalam kehidupan
masyarakat
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Karakteristik Riset

No Jenis Riset Karakteristik Bidang

1 Riset Empirik Riset yang dilakukan dengan alat ukur yang jelas dan 
tervalidasi dalam mengumpulkan data. 

Data yang didapat bersifat numerik yang dianalisis, baik
kuantitatif maupun kualitatif, dengan metode yang jelas
dan sistematis. 

Lebih banyak dilakukan oleh 
bidang Eksakta dan Sosial 

2 Riset non- Empirik Riset yang dilakukan tidak dengan alat ukur yang 
spesifik dan cenderung mengandung subjektivitas yang 
tinggi dalam hal penggalian data atau informasi. 

Melakukan literature review dapat digolongkan jenis
ini. 

Banyak bidang meskipun
dilakukan dalam bidang
Eksakta dan sosial. 
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Konsep Pelaksanaan Program Riset

Program PKM-R pada masa pandemi ini (dimungkinkan) dilaksanakan melalui 
konsep “blended”, yaitu kombinasi tiga atau empat unsur penting, yaitu: 

1. virtual, 

2. digital, 

3. Online,

4. laboratorium/lapangan (luring/luar jaringan) dengan tetap 
memperhatikan protokol kesehatan
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Skema penelitian dan jenis luaran 

No Kategori Pendekatan 
riset 

Platform riset Luaran 

1 IPA/Eksakta Empirik Virtual, digital, daring, 
Laboratorium

Original article 

2 IPA/Eksakta Non-empirik Virtual, digital, online Critical review (Narrative 
atau systematic review) 

3 Sosial Empirik Virtual, digital, daring, 
luring 

Original article 

4 Sosial atau 
Humaniora 

Non-empirik Virtual, digital, daring, 
luring 

Critical review 
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Kriteria Pengusulan

• Mahasiswa aktif program S-1 terdaftar di PD- Dikti

• Kelompok peneliti 3-5 Mahasiswa

• Nama semua pengusul tidak boleh disingkat

• Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti, Anggota dari
lintas bidang sangat dianjurkan berdasarkan kebutuhan tema proposal

• Dalam satu Perguruan Tinggi yang sama

• Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal dua
angkatan yang berbeda

• Besarnya dana penelitian per judul Rp 5-10 Juta 
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Sistematika Proposal Kegiatan 

• Nama file: namaketua_namapt_PKM-RSH.pdf

• Judul - tidak boleh akronim/singkatan tidak baku, maksimal 20 kata

• Sampul dan pengesahan – TIDAK DIBUAT

• Tipe huruf Times New Roman 12, jarak baris 1,15 spasi, rata kiri dan kanan. 

• Layout A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 
cm. 

• Isi utama proposal 

• Daftar isi

• Nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii, ..., diletakkan pada sudut kanan bawah

• Halaman inti 

• Pendahuluan sd Daftar Pustaka maksimum 10 halaman

• Nomor halaman dengan angka arab: 1, 2, 3, ..., diletakkan pada sudut kanan
atas

• Lampiran
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PROPOSAL 
PKM – R 

(PKM-RE / 
PKM-RSH)

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
• Fenomena nyata yang ditemui peneliti, 

• Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait
fenomena tersebut

• Kesenjangan kondisi saat ini vs kondisi yang seharusnya
menurut kajian peneliti.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.2 Tujuan khusus penelitian, 

1.3 Manfaat penelitian, 

1.4 Keutamaan penelitian, #urgensi penelitian

1.5 Temuan yang ditargetkan, 

1.6 Kontribusi penelitian, #terhadap ilmu pengetahuan sesuai

dengan bidang ilmu pengusul/tim, 

1.7 Luaran penelitian.
1. Laporan kemajuan dan Laporan akhir

2. Artikel ilmiah
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

#Bukan kumpulan teori, 
Berupa rangkaian hasil yang sudah dikenali melalui
beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu
peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan
dikaji atau diteliti.
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BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode penelitian #yang akan diterapkan, 

3.2 Tahapan penelitian #yang akan dilaksanakan, 

3.3 Prosedur penelitian,

3.4 Luaran dan indikator capaian #yang terukur di setiap tahapan, 

3.5 Teknik pengumpulan data, 

3.6 Analisis data, 

3.7 Penafsiran,

3.8 Penyimpulan hasil penelitian. 

Note:

• Bagi yang menggunakan metode survei agar melampirkan kuesioner
lengkap sebagai lampiran. 

• Perlu dituliskan jenis riset empirik atau non-empirik dari penelitian yang 
akan dilakukan.
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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 (Harvard style), dengan urutan abjad 
nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. 

• Daftar pustaka ditulis dengan jarak 1 spasi. 

• Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal yang 
dicantumkan dalam daftar pustaka. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pendamping
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Penyusun dan Pembagian Tugas
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
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Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota serta
Dosen Pendamping
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
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Rambu-Rambu Anggaran Biaya

• Komposisi minimum 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasi. 

• Khusus untuk biaya perjalanan dilakukan seefisien dan seminimal mungkin (at cost) dan hanya diperkenankan
untuk dalam kota mengingat pelaksanaannya masih dalam masa pandemi covid19. 

• Rekomendasi untuk pengalokasian dan penggunaan dana untuk kebutuhan administrasi berupa kuota internet, 
produk, dan alat pendukung untuk kinerja berbasis online/ digital. 

• Adapun item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah: 

1. Honorarium untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3 

2. Konsumsi untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3 

3. Pembelian atau penyewaan perangkat berupa Komputer PC, Laptop, Printer, Ponsel, 

4. Kamera, Handycam, peralatan lainnya untuk kelengkapan riset (jika sifatnya wajib agar besarannya
tidak melebihi Rp 1.500.000,-) 

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

6. Kertas tidak lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan

7. Perjalanan seminar luar kota
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Penyusun dan 
Pembagian Tugas
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
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Program Kreativitas Mahasiswa 
Kewirausahaan (PKM-K) 

• Program kreativitas mahasiswa dalam menciptakan aktivitas usaha. 

• Harus melakukan analisis adanya kebutuhan dan peluang pasar, membuat 
kreativitas (komoditas) usaha dalam rangka menyediakan kebutuhan pasar 
tersebut. 

• Berupa barang atau jasa yang merupakan karya kreativitas yang 
menunjukkan kepakaran tim mahasiswa

• Tidak menjadi kompetitor produk sejenis yang merupakan penghasilan 
masyarakat. 

• Pelaku utama dalam berwirausaha ini adalah tim mahasiswa, bukan 
masyarakat, ataupun mitra lainnya.

• Tidak semata-mata berorientasi pada laba (profit), akan tetapi lebih 
mengutamakan pada kreativitas produk dan aktivitas usaha. 
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Konsep Pelaksanaan Program

Program PKM-K pada masa pandemi ini (dimungkinkan) dilaksanakan melalui 
konsep “blended”: 

1. Virtual-digital, 

2. Online dan 

3. Offline dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 

Unsur-unsur tersebut dapat digunakan secara kombinasi maupun tunggal 
dalam pelaksanaan aktifitas usaha.
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Kriteria Pengusulan

• Mahasiswa aktif program S-1 terdaftar di PD- Dikti

• Kelompok peneliti 3-5 Mahasiswa

• Nama semua pengusul tidak boleh disingkat

• Bidang kajian tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti, 
Anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan berdasarkan kebutuhan tema
proposal

• Dalam satu Perguruan Tinggi yang sama

• Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal dua
angkatan yang berbeda

• Besarnya dana per judul Rp 5-10 Juta 
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Sistematika Proposal Kegiatan 

• Nama file: namaketua_namapt_PKM-K.pdf 

• Judul - tidak boleh akronim/singkatan tidak baku, maksimal 20 kata

• Sampul dan pengesahan – TIDAK DIBUAT

• Tipe huruf Times New Roman 12, jarak baris 1,15 spasi, rata kiri dan kanan. 

• Layout A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 
cm. 

• Isi utama proposal 

• Daftar isi

• Nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii, ..., diletakkan pada sudut kanan bawah

• Halaman inti 

• Pendahuluan sd Daftar Pustaka maksimum 10 halaman 

• Nomor halaman dengan angka arab: 1, 2, 3, ..., diletakkan pada sudut kanan 
atas

• Lampiran
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PROPOSAL 
PKM-K

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

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata 
Dosen Pendamping 

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti 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 komoditas produk PKM-K berdasar atas hasil

riset pasar (adanya peluang pasar) atau inisatif sendiri
untuk membuka pangsa pasar. 

• Ungkapkan pula jenis dan spesifikasi teknis komoditas
yang akan menjadi modal berwirausaha, dengan
memaparkan perbedaan dan keunggulan produk PKM-K 
dibanding dengan produk-produk sejenis yang sudah
ada. 

• Calon konsumen perlu untuk diungkapkan keberadaan
dan sebarannya. 
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BAB I. PENDAHULUAN

1.2 Tujuan Program

1.3 Luaran
1. Laporan kemajuan dan Laporan akhir, 

2. Produk wirausaha ….. apa ….

3. Artikel ilmiah. 
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BAB I. PENDAHULUAN

1.4 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.

@wahyuhari



BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 

2.1 Kondisi Umum Lingkungan
Uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan
potensi sumberdaya dan peluang pasar termasuk analisis
ekonomi usaha yang direncanakan. 

2.2 Gambaran Umum Produk

2.3 Analisis Kelayakan Usaha
Sajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan
usaha dalam bentuk analisis keuangan usaha (cash flow 
minimal untuk 1 tahun kedepan yang dapat menunjukkan
keberlanjutan usaha). Buat juga analisis BEP.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

3.1 Produksi
Uraian tentang teknik/cara membuat produk komoditas
usaha hingga pengemasan

3.2 Pemasaran

3.3 Tahapan pekerjaan
Uraikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan alat/bahan
yang digunakan. Aktivitas pelaksanaan harus mematuhi
protokol covid-19. 
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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 (Harvard style), dengan urutan abjad 
nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. 

• Daftar pustaka ditulis dengan jarak 1 spasi. 

• Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal yang 
dicantumkan dalam daftar pustaka. 
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pendamping

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
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Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, 
Biodata Dosen Pendamping
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
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Rambu-Rambu Anggaran Biaya

• Komposisi minimum 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasi. 

• Khusus untuk biaya perjalanan dilakukan seefisien dan seminimal mungkin (at cost) 
dan hanya diperkenankan untuk dalam kota mengingat pelaksanaannya masih dalam
masa pandemi covid19. 

• Rekomendasi untuk pengalokasian dan penggunaan dana untuk kebutuhan
administrasi berupa kuota internet, produk, dan alat pendukung untuk kinerja
berbasis online/ digital. 

• Adapun item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam Rencana Anggaran
Biaya (RAB) adalah: 

1. Honorarium untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3 

2. Konsumsi untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3 

3. Pembelian atau penyewaan perangkat berupa Komputer PC, Laptop, Printer, Ponsel, 

4. Kamera, Handycam, peralatan lainnya untuk kelengkapan riset (jika sifatnya wajib agar 
besarannya tidak melebihi Rp 1.500.000,-) 

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

6. Kertas tidak lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan

7. Perjalanan seminar luar kota
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan 
Pembagian Tugas
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

@wahyuhari





Ruang Lingkup 

1. Pembentukan wirausaha baru; 

2. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memecahkan 
persoalan atau memenuhi kebutuhan masyarakat; 

3. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan 
masyarakat atau lingkungan; atau 

4. pengabdian masyarakat bentuk lainnya. 
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Konsep Pelaksanaan Program 

Masa pandemi ini (dimungkinkan) dilaksanakan melalui konsep “blended”:

1. Virtual-digital, 

2. Online dan 

3. Offline dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 
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Kriteria Pengusulan

• Mahasiswa aktif program S-1 terdaftar di PD- Dikti

• Kelompok peneliti 3-5 Mahasiswa

• Nama semua pengusul tidak boleh disingkat

• Bidang kajian tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti, 
Anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan berdasarkan kebutuhan tema
proposal

• Dalam satu Perguruan Tinggi yang sama

• Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal dua
angkatan yang berbeda

• Besarnya dana per judul Rp 5-10 Juta 
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Sistematika Proposal Kegiatan 

• Nama file: namaketua_namapt_PKM-PM.pdf 

• Judul - tidak boleh akronim/singkatan tidak baku, maksimal 20 kata

• Sampul dan pengesahan – TIDAK DIBUAT

• Tipe huruf Times New Roman 12, jarak baris 1,15 spasi, rata kiri dan kanan. 

• Layout A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 
cm. 

• Isi utama proposal 

• Daftar isi

• Nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii, ..., diletakkan pada sudut kanan bawah

• Halaman inti 

• Pendahuluan sd Daftar Pustaka maksimum 10 halaman 

• Nomor halaman dengan angka arab: 1, 2, 3, ..., diletakkan pada sudut kanan 
atas

• Lampiran
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PROPOSAL 
PKM-PM

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT MITRA 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata 
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 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang
Uraikan latar belakang disusunnya proposal dengan
mengungkap identitas masyarakat mitra dan 
permasalahan yang dihadapi mereka serta skala prioritas
penyelesaian dari masalah tersebut. 

Mahasiswa dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
yang dipelajarinya, dapat memberikan masukan berkaitan
dengan solusi dari masalah yang dihadapi mitra. 

Mahasiswa perlu mengajak diskusi dengan mitra berkaitan
dengan solusi yang ditawarkan. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.2 Tujuan Program

1.3 Manfaat

1.4 Luaran
1. Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir

2. Buku Pedoman Pelaksanaan Program

3. Artikel Ilmiah
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BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT 
MITRA

• Profil masyarakat mitra, terutama kondisi dan 
potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi
maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan
yang akan dilakukan. 

• Hubungan antara masalah yang dihadapi dengan
ruang lingkup yang telah ditetapkan. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

3.1 Tahapan dan frekuensi kegiatan
Sesuai dengan solusi yang ditawarkan. 

3.2 Jenis kegiatan
Dapat berupa pendampingan, pelatihan, penyuluhan, rekayasa
sosial, forum konsultasi, atau kegiatan lainnya. 
Semua tahapan kegiatan berbasis TIK atau dilaksanakan sesuai
protokol covid-19, karena dimungkinkan masih dalam masa 
pandemi. 

Bab ini juga perlu ditambahkan tentang cara menggali
data potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi
maupun lingkungan
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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 (Harvard style), dengan urutan abjad 
nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. 

• Daftar pustaka ditulis dengan jarak 1 spasi. 

• Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal yang 
dicantumkan dalam daftar pustaka. 
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Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, 
Biodata Dosen Pendamping
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
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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. Denah Detail Lokasi Mitra
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Ruang Lingkup

• Memberikan bantuan iptek kepada mitra usaha sebagai bentuk solusi atas
kebutuhan atau permasalahan prioritas mitra yang teridentifikasi di saat
mahasiswa dan mitra bertukar pikiran. 

• Menghasilkan produk-produk yang dikehendaki baik barang maupun jasa, 
menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan, atau untuk pencapaian target. 

• Bidang teknik, bidang sosial humaniora. 

• Aspek:
• Sumber daya manusia, 

• bahan baku, 

• proses dan peralatan produksi, 

• kesehatan dan keamanan lingkungan, 

• desain kemasan, manajemen, 

• promosi dan pemasaran produk, 

• status usaha, dan 

• perlindungan hak cipta. 

@wahyuhari



Konsep Pelaksanaan Program 

Program PKM-PI pada masa pandemi ini (dimungkinkan) dilaksanakan melalui
konsep “blended”, yaitu kombinasi tiga unsur penting, yaitu virtual-digital, 
online dan offline dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 

@wahyuhari



Kriteria Pengusulan

• Mahasiswa aktif program S-1, D4, D3 terdaftar di PD-Dikti

• Kelompok peneliti 3-5 Mahasiswa

• Nama semua pengusul tidak boleh disingkat

• Harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti, Anggota dari lintas bidang
sangat dianjurkan berdasarkan kebutuhan tema proposal

• Dalam satu Perguruan Tinggi yang sama

• Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal dua
angkatan yang berbeda

• Besarnya dana per judul Rp 5-10 Juta 

@wahyuhari



Sistematika Proposal Kegiatan 

• Nama file: namaketua_namapt_PKM-PI.pdf 

• Judul - tidak boleh akronim/singkatan tidak baku, maksimal 20 kata

• Sampul dan pengesahan – TIDAK DIBUAT

• Tipe huruf Times New Roman 12, jarak baris 1,15 spasi, rata kiri dan kanan. 

• Layout A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 
cm. 

• Isi utama proposal 

• Daftar isi

• Nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii, ..., diletakkan pada sudut kanan bawah

• Halaman inti 

• Pendahuluan sd Daftar Pustaka maksimum 10 halaman 

• Nomor halaman dengan angka arab: 1, 2, 3, ..., diletakkan pada sudut kanan 
atas

• Lampiran

@wahyuhari



PROPOSAL 
PKM-PI

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

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 iptek yang akan Diterapkan
- Lampiran 7. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja
- Lampiran tambahan jika diperlukan (misal: dokumentasi diskusi dengan -
mitra secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan)

@wahyuhari



BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 PENDAHULUAN

• identitas mitra meliputi nama, alamat dan lokasi, produk atau jasa yang dihasilkan. Ungkapkan
pula profil usaha dan kinerja mitra yang akan dilibatkan dalam kegiatan PKM-PI secara
kuantitatif. 

• Ungkapkan proses identifikasi masalah atau kebutuhan bersama mitra yang akan diselesaikan. 

• berinteraksi dan berkomunikasi dengan mitra usaha secara daring dan mendokumentasikannya. 

• Mitra usaha haruslah yang secara aktif dapat memanfaatkan atau menggunakan media 
komunikasi secara daring. 

• Upayakan untuk memperoleh kebutuhan atau persoalan prioritas mitra yang diamati lai dari
aspek hulu sampai dengan hilirnya. Tetapi hanya fokus pada satu persoalan prioritas, baik dari
aspek teknologi maupun sosial humaniora. 

• 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, peningkatan mutu produk, perbaikan proses produksi, 
penanganan dan pengolahan limbah, sistem jaminan mutu dan lain-lain atau aspek-aspek
manajemen yang mencakup perbaikan kualitas pola interaksi SDM, pemasaran, pembukuan
atau status usaha.

@wahyuhari



BAB 1. PENDAHULUAN 

1.2 Rumusan masalah, 

1.3 Tujuan, 

1.4 Luaran
1. Laporan kemajuan

2. Laporan akhir

3. Buku pedoman aplikasi produk iptek

4. Artikel ilmiah

1.5 Manfaatnya bagi mitra.

@wahyuhari
@wahyuhari



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

• Uraikan secara ilmiah semua hal yang relevan dengan
persoalan atau kebutuhan prioritas mitra yang akan
diselesaikan dengan solusi yang ditawarkan. 

• Memuat kajian teori dari tantangan intelektual yang 
mendukung solusi yang ditawarkan kepada mitra. 

• Jika solusinya sudah pernah dipublikasikan pihak lain, agar 
diungkapkan. 

Note:

• Solusi yang ditawarkan dapat berupa karya orisinil dan 
dapat juga berupa karya tiruan dari pihak lain. 

• Yang diutamakan dalam PKM-PI adalah ketepatan solusi
iptek yang akan diberikan kepada mitra.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

3.1 Teknik/Cara Pelaksanaan Penerapan Iptek

• Rancangan mengenai ilmu pengetahuan, teknologi atau seni yang 
digunakan sebagai solusi yang akan dituangkan dalam bentuk
buku pedoman aplikasi iptek. 

• Rancangan implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni
di mitra usaha (dilaksanakan secara daring dan didokumentasikan
dalam bentuk video hasil rekaman saat acara berlangsung, 
misalnya dari Zoom, Webex, Google Meet, dll). 

• Implementasi kegiatan PKM-PI dapat berupa produk riel yang 
pembuatan atau pengadaannya harus dilakukan oleh pihak ketiga
disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. 

• Rancangan keberlanjutan usaha mitra yang diawali dengan
rancangan evaluasi hasil kegiatan. 

@wahyuhari



BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

4.2 Jadwal Kegiatan

@wahyuhari



DAFTAR PUSTAKA 

• Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama
dan tahun (Harvard style), dengan urutan abjad 
nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. 
Daftar pustaka ditulis dengan jarak 1 spasi. 

• Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal yang 
dicantumkan dalam daftar pustaka. 

@wahyuhari



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 iptek yang akan Diterapkan
Lampiran 7. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja
Lampiran tambahan jika diperlukan (misal: dokumentasi diskusi dengan
mitra secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan).

@wahyuhari



Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen
Pendamping

@wahyuhari



Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

@wahyuhari



Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan
dan Pembagian Tugas

@wahyuhari



Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

@wahyuhari



Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari
Mitra

@wahyuhari



Lampiran 6. Gambaran iptek yang akan
Diterapkan

@wahyuhari



Lampiran 7. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja

@wahyuhari



Lampiran tambahan

Ini tidak wajib, tetapi menguatkan

misal: dokumentasi diskusi dengan mitra secara 
luring dengan mematuhi protokol kesehatan

@wahyuhari



@wahyuhari



Tujuan 

Program ini dirancang untuk menumbuh 
kembangkan kreativitas dan inovasi 
mahasiswa berbasis iptek dalam upaya 
menghasilkan suatu produk baik itu berwujud 

• sistem, 

• desain, 

• model/barang, 

• prototipe, 

• produk kesenian kontemporer, 

• aplikasi, 

• produk literasi atau jasa layanan yang 
bermanfaat bagi masyarakat luas, instansi 
pemerintah atau dunia usaha. 

@wahyuhari



Sumber inspirasi

1. Hasil riset yang baru sampai tahap desain teknis dan belum 
menghasilkan prototipe atau lainnya yang siap diuji coba 

2. Solusi atas persoalan, kebutuhan atau tantangan yang dihadapi 
masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha. Jika tidak ditemukan hasil 
riset yang dapat dijadikan dasar kegiatan PKM-KC, maka riset aplikatif 
yang menghasilkan produk fungsional disetarakan dengan PKM-KC 

3. Pengembangan atau penyempurnaan fungsi produk yang ada dengan 
tetap memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan yang relevan dengan 
menunjukkan di mana letak perbedaannya 

@wahyuhari



Konsep Pelaksanaan Program 

Program PKM-KC pada masa pandemi ini (dimungkinkan) dilaksanakan melalui 
konsep “blended”, yaitu kombinasi tiga unsur penting, yaitu virtual-digital, 
online dan offline dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 

@wahyuhari



Kriteria Pengusulan

• Mahasiswa aktif program S-1 terdaftar di PD- Dikti

• Kelompok peneliti 3-5 Mahasiswa

• Nama semua pengusul tidak boleh disingkat

• Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti, Anggota dari
lintas bidang sangat dianjurkan berdasarkan kebutuhan tema proposal

• Dalam satu Perguruan Tinggi yang sama

• Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal dua
angkatan yang berbeda

• Besarnya dana per judul Rp 5-10 Juta 

@wahyuhari



Sistematika Proposal Kegiatan 

• Nama file: namaketua_namapt_PKM-KC.pdf 

• Judul - tidak boleh akronim/singkatan tidak baku, maksimal 20 kata

• Sampul dan pengesahan – TIDAK DIBUAT

• Tipe huruf Times New Roman 12, jarak baris 1,15 spasi, rata kiri dan kanan. 

• Layout A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 
cm. 

• Isi utama proposal 

• Daftar isi

• Nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii, ..., diletakkan pada sudut kanan bawah

• Halaman inti 

• Pendahuluan sd Daftar Pustaka maksimum 10 halaman 

• Nomor halaman dengan angka arab: 1, 2, 3, ..., diletakkan pada sudut kanan 
atas

• Lampiran

@wahyuhari



PROPOSAL 
PKM-KC

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen 
Pendamping 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 
Dikembangkan 

@wahyuhari



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

• Berisi uraian tentang proses identifikasi permasalahan yang akan dicari solusi
atau pengembangannya termasuk sumber inspirasinya. 

• Jika dasar inspirasi adalah hasil riset orang lain, maka nyatakan nama pelaksana
dan institusi tim riset serta hasilnya yang akan dikonstruksikan dalam PKM-KC. 

• Ungkapkan juga fase final yang akan dicapai dalam PKM-KC. 

• Jika akan melakukan pengembangan atau penyempurnaan atas produk yang 
sudah ada di masyarakat atau sudah digunakan di kalangan terbatas, maka
nyatakan nama produsen/ pembuat dan institusinya. 

• 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 awal karena belum ada produk riset
sebelumnya yang dapat dijadikan landasan, 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. 

@wahyuhari



BAB 1. PENDAHULUAN

1.2 Tujuan

1.3 Manfaat

1.4 Luaran
1. Laporan kemajuan dan Laporan akhir, 

2. Prototipe atau produk fungsional atau produk digital / 
virtual (design 2D/3D dan/atau animasi) yang akan
dihasilkan. #pilih yang sesuai

3. Artikel ilmiah

@wahyuhari



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

• Berisikan gambaran perkembangan mutakhir yang 
terkait dengan produk PKM-KC yang akan dihasilkan
yang berasal dari berbagai sumber seperti skripsi, 
tesis, disertasi, buku referensi, artikel jurnal ilmiah
ataupun prosiding, internet, brosur, media cetak
dan sumber-sumber informasi lainnya. 

• Di bagian ini diuraikan informasi ilmiah lainnya yang 
relevan dan terkait langsung dengan spesifikasi
awal dan/atau akhir produk serta solusi yang 
bermanfaat. 

@wahyuhari



BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Tahap pelaksanaan program dan 

3.2 Pengumpulan data 
• #sekunder yang diperlukan untuk desain atau rancangan awal, 

3.3 Penyusunan desain teknis, 

3.4 Pembuatan produk/jasa layanan atau produk virtual/digital, 

3.5 Pengujian keandalan karya
baik dalam bentuk pengujian langsung produk fisik yang dihasilkan atau dengan cara dengan membandingkannya dengan data 
sekunder ataupun hasil uji produk yang mirip dengan yang akan dihasilkan untuk produk virtual, 

3.6 Evaluasi atau prediksi penerimaan masyarakat
(jika dimungkinkan) dan hal lain yang relevan. 

Note:

Pada tahapan pengujian diperbolehkan melakukan pengujian langsung produk fisik
atau menggunakan software atau program pendukung yang memungkinkan
melakukan input data dan menghasilkan prediksi hasil ujinya untuk memperkuat
kelayakan dan prediksi kinerja produk produk yang akan dihasilkan. 

@wahyuhari



BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

4.2 Jadwal Kegiatan

@wahyuhari



DAFTAR PUSTAKA

• Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama
dan tahun (Harvard style), dengan urutan abjad 
nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. 
Daftar pustaka ditulis dengan jarak 1 spasi. 

• Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal yang 
dicantumkan dalam daftar pustaka. 

@wahyuhari



LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pendamping 

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 Dikembangkan

@wahyuhari



Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota serta
Dosen Pendamping

@wahyuhari



Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

@wahyuhari
@wahyuhari



Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana
dan Pembagian Tugas



Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

@wahyuhari



Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan 
Dikembangkan

@wahyuhari



@wahyuhari



Tujuan

• PKM-GFK bertujuan untuk memotivasi partisipasi 
mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi dan 
nalarnya, memikirkan tata kelola yang futuristik 
namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan 
SDGs di Indonesia maupun solusi keprihatinan 
bangsa Indonesia. 

• Kesemuanya dimulai dari ‘gagasan’, lalu dilanjutkan 
‘narasi’, yang pada akhirnya diwujudkan dalam 
‘karya’. 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

@wahyuhari

http://myedmondsnews.com/2011/01/smart-marketing-taking-aim-with-your-marketing-dollars-and-time/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Ruang Lingkup

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, 

@wahyuhari



Isu 
Nasional

Korupsi 

Narkoba 

NKRI 

Bencana alam 

Bahasa daerah 

Konservasi satwa liar 

@wahyuhari



Konsep Pelaksanaan Program 

Program PKM-GFK pada masa pandemi ini
(dimungkinkan) dilaksanakan melalui konsep
“blended”, yaitu kombinasi tiga unsur penting, yaitu
virtual-digital, online dan offline dengan tetap
memperhatikan protokol kesehatan. 

@wahyuhari



Kriteria Pengusulan

• Mahasiswa aktif program S-1 terdaftar di PD- Dikti

• Kelompok peneliti 3-5 Mahasiswa

• Nama semua pengusul tidak boleh disingkat

• Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti, Anggota dari
lintas bidang sangat dianjurkan berdasarkan kebutuhan tema proposal

• Dalam satu Perguruan Tinggi yang sama

• Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal dua
angkatan yang berbeda

• Besarnya dana per judul Rp 5-10 Juta 

@wahyuhari



Sistematika Proposal Kegiatan 

• Nama file: namaketua_namapt_PKM-GFK.pdf 

• Judul - tidak boleh akronim/singkatan tidak baku, maksimal 20 kata

• Sampul dan pengesahan – TIDAK DIBUAT

• Tipe huruf Times New Roman 12, jarak baris 1,15 spasi, rata kiri dan kanan. 

• Layout A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 
cm. 

• Isi utama proposal 

• Daftar isi

• Nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii, ..., diletakkan pada sudut kanan bawah

• Halaman inti 

• Pendahuluan sd Daftar Pustaka maksimum 10 halaman 

• Nomor halaman dengan angka arab: 1, 2, 3, ..., diletakkan pada sudut kanan 
atas

• Lampiran

@wahyuhari



PROPOSAL 
PKM-GFK

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. SKENARIO GAGASAN 

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata 
Dosen Pendamping
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan 
Pembagian Tugas
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 
Lampiran 5. Gambaran Kondisi Futuristik Konstruktif

@wahyuhari



BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang

• Uraikan secara jelas isu yang diangkat menjadi gagasan. 

• Fakta yang ada saat ini yang mendorong timbulnya gagasan, bersama impian
kondisi masa depan yang akan memberikan dampak perbaikan harus dibahas
mendalam untuk menunjukkan pentingnya gagasan. 

• Tujuan dari realisasi video gagasan futuristik konstruktif ini dijabarkan untuk
memberikan gambaran manfaat yang akan diperoleh apabila impian futuristik
yang digagas dapat dicapai. 

• Logika ilmiah dalam skenario video yang dirancang perlu diperhatikan agar 
mimpi futuristik yang digagas merupakan mimpi yang bersifat “berpeluang
untuk diwujudkan” (implementable). 

• Gagasan dalam PKM-GFK bukan sekadar merupakan fantasi, melainkan suatu
desain masa depan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dari keadaan/kondisi
saat ini menggunakan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni
budaya yang ada beserta potensi perkembangannya di masa depan secara logis
menurut kaidah ilmiah. 

• Dengan demikian gagasan memiliki potensi yang tinggi untuk benar-benar dapat
direalisasikan. 

@wahyuhari



BAB 1. PENDAHULUAN 

1.2 Tujuan

1.3 Luaran
1. Video yang diunggah ke channel YOUTUBE 

2. Laporan kemajuan dan Laporan akhir. 

@wahyuhari



BAB 2. SKENARIO GAGASAN 

2.1 Ide 

(meliputi penentuan tema, judul, dan premisnya) 

2.2 Sinopsis Panjang 

(lihat Lampiran 8 Buku Pedoman ini) 

2.3 Rancangan Treatment 

(cerita pendek) 

2.4 Rancangan Naskah Skenario

@wahyuhari



BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN 

3.1 Tahap pelaksanaan

• Tahap pelaksanaan diawali dengan menyusun shot list dan berdasarkan naskah lengkap cerita. 

3.2 Rencana/Pemilihan Lokasi

• Rencana/pemilihan lokasi pengambilan gambar dan jadwal pengambilannya, 

3.3 Kebutuhan Perangkat

• Perangkat keras dan lunak yang akan digunakan, serta

3.4 Metode Produksi

• Metode dalam tahapan produksi dan pasca produksi, termasuk di dalamnya teknik editing dan pengisian suara. 
Secara umum, tahap pelaksanaan berisi tentang bagaimana pelaksanaan dilakukan termasuk waktu, lama, dan 
tempat. 

• Di samping itu juga menjelaskan bahan dan alat yang digunakan (alat apa yang digunakan untuk
mengkreasikan apa yang menjadi harapan dalam skenario atau dalam storyboard), teknik untuk berkarya, cara
olah produksi dan evaluasi proses berkarya yang dilakukan. 

• Maka selanjutnya tiga aspek penting dalam metode pembuatan film pada akhirnya dapat ditekankan, yakni
mengolah Fiksi, menampilkan aspek Dokumentatif dan upaya Eksperimental. 

3.6 Penerapan Protokol Kesehatan

• Di samping itu, uraian tata cara dan langkah-langkah penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan
pembuatan video untuk menghindari paparan covid19 harus ditunjukkan. 
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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 (Harvard style), dengan urutan abjad 
nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. 
Daftar pustaka ditulis dengan jarak 1 spasi. 

• Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal yang 
dicantumkan dalam daftar pustaka. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pendamping 
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 
Lampiran 5. Gambaran Kondisi Futuristik Konstruktif
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Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, 
Biodata Dosen Pendamping
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana
dan Pembagian Tugas
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
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Lampiran 5. Gambaran Kondisi Futuristik
Konstruktif
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PKM-GT

Sebagaimana halnya dengan PKM lainnya, PKM-GT 
juga bersifat menyelesaikan persoalan atau
problem solving. 

Kunci: 

• Futuristik, visioner 

• Memerlukan durasi waktu panjang, 

• Realistik dan, 

• Berdampak sistemik atau berskala masif. 
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Ruang 
Lingkup 

Sosial, 

Ekonomi, 

Budaya, 

Politik, 

Hukum, 

Pendidikan, 

Kesehatan, 

Pertahanan keamanan, 

Energi, 

Teknologi pangan serta lingkungan. 
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Kriteria Pengusulan

• Mahasiswa aktif program S-1 dan Diploma terdaftar di PD- Dikti

• Kelompok peneliti 3-5 Mahasiswa

• Nama semua pengusul tidak boleh disingkat

• Tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti

• Anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan berdasarkan kebutuhan tema
proposal

• Dalam satu Perguruan Tinggi yang sama

• Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal dua
angkatan yang berbeda

• Besarnya dana per judul Rp 5-10 Juta 
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Sistematika Proposal Kegiatan 

• Nama file: namaketua_namapt_PKM-GT.pdf

• Judul - tidak boleh akronim/singkatan tidak baku, maksimal 20 kata

• Sampul dan pengesahan – TIDAK DIBUAT

• Tipe huruf Times New Roman 12, jarak baris 1,15 spasi, rata kiri dan kanan. 

• Layout A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 
cm. 

• Isi utama proposal 

• Daftar isi

• Nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii, ..., diletakkan pada sudut kanan bawah

• Halaman inti 

• Pendahuluan sd Daftar Pustaka maksimum 10 halaman

• Nomor halaman dengan angka arab: 1, 2, 3, ..., diletakkan pada sudut kanan
atas

• Lampiran
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PROPOSAL 
PKM-GT

DAFTAR ISI 

1. PENDAHULUAN 

2. GAGASAN 

3. KESIMPULAN 

DAFTAR PUSTAKA

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

a. Latar Belakang

Bagian Pendahuluan menguraikan latar belakang
yang mengungkap tentang situasi dan kondisi
bangsa, negara yang menjadi alasan mengangkat
gagasan menjadi PKM-GT (dilengkapi dengan data 
atau informasi yang mendukung). 

b. Tujuan

c. Manfaat
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2. GAGASAN

• Persoalan pencetus gagasan (diperoleh dari
fenomena sosial budaya masyarakat di semua
strata, dan tatanan kehidupan di era tekno 5.0 dan 
lainnya) 

• Solusi #yang menjadi konten ilmiah artikel

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

• Langkah-langkah strategis untuk merealisasikan
gagasan sehingga dampak sistemik yang 
diharapkan, tercapai. 
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3. KESIMPULAN

• Nyatakan gagasan yang diajukan, 

• Cara merealisasikannya dan berapa lama waktu
yang diperlukan

• Prediksi dampak gagasan bagi masyarakat atau
bangsa
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan 
Biodata Dosen Pendamping
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Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Penyusun
dan Pembagian Tugas Lampiran
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Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim
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PKM-AI

Hasil kegiatan berkelompok:

1. Praktek Kerja Lapangan (PKL)

2. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

3. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

4. Kegiatan akademik berkelompok lainnya, tetapi 
bukan tugas-tugas atau praktikum individu 
perkuliahan, skripsi atau tugas akhir. 

5. Hasil pelaksanaan PKM yang tidak diundang ke 
PIMNAS

6. Literature atau narrative review dari suatu topik 
dapat juga digunakan sebagai bahan untuk 
penulisan PKM-AI.
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Kriteria Pengusulan

• Mahasiswa aktif program S-1 terdaftar di PD- Dikti

• Kelompok peneliti 3-5 Mahasiswa

• Nama semua pengusul tidak boleh disingkat

• Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti, Anggota
dari lintas bidang sangat dianjurkan berdasarkan kebutuhan tema
proposal

• Dalam satu Perguruan Tinggi yang sama

• Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal dua
angkatan yang berbeda

• Besarnya dana per judul Rp 5-10 Juta 
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Sistematika Proposal Kegiatan 

• Nama file: namaketua_namapt_PKM-AI.pdf 

• Judul - tidak boleh akronim/singkatan tidak baku, maksimal 20 kata

• Sampul dan pengesahan – TIDAK DIBUAT

• Tipe huruf Times New Roman 12, jarak baris 1,15 spasi, rata kiri dan kanan. 

• Layout A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. 

• Isi utama proposal 

• Daftar isi

• Nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii, ..., diletakkan pada sudut kanan bawah

• Halaman inti 

• Pendahuluan sd Daftar Pustaka maksimum 10 halaman 

• Nomor halaman dengan angka arab: 1, 2, 3, ..., diletakkan pada sudut kanan atas

• Lampiran
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Format 
Penulisan

Judul

Penulis

Anstrak

Abstact

Pendahuluan

Metode

Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan

Ucapan Terimakasih

Kontribusi penulis

Daftar Pustaka

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping
Lampiran 2. Keterangan kontribusi anggota tim dalam pekerjaan
dan penulisan
Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim
Lampiran 4. Surat Pernyataan Sumber Tulisan
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Artikel Ilmiah
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen
Pendamping
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Lampiran 2. Keterangan kontribusi anggota tim
dalam pekerjaan dan penulisan
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Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Sumber Tulisan
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