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TUJUAN PKM 

Mempersiapkan SDM : 

berorientasi ke masa depan 

menjadi lulusan yang 
unggul, kompetitif, adaptif, 
fleksibel, produktif 

berdaya saing dengan 
karakter Pancasila 



TUJUAN PKM 

Memandu mahasiswa menjadi pribadi 
yang : 

Tahu dan taat aturan 

Kreatif dan inovatif 

Objektif kooperatif dalam membangun 
keragaman intelektual 

 



TEKNOLOGI PADA GEN X DAN Z 
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FILOSOFI PKM 



ALUR PKM 



PIMNAS 
Ajang bergengsi kreasi mahasiswa se Indonesia 

Terselenggara setiap tahun 

Prestasi tingkat Nasional 

Salah satu indikator peringkat Perguruan Tinggi 

Lokasi : keliling Indonesia 
 



https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/portal/ 



Proposal PKM 2020 



Isian Kelengkapan (Sampul dan 

Pengesahan) dientrikan secara langsung 

(interaktif) pada SIMBelmawa. Isi 

utama proposal (Daftar Isi, Halaman 

Inti, dan Lampiran) diunggah ke 

SIMBelmawa. 

PENILAIAN PROPOSAL 



PENILAIAN PROPOSAL TAHAP I 

1. Kesesuaian persyaratan 
administrasi  

2. Kesesuaian format proposal 
dan penulisan dengan 
Pedoman PKM yang berlaku 

3. Kesesuaian program yang 
diajukan dengan bidang PKM 
yang dipilih. 

 



PENILAIAN PROPOSAL TAHAP II 

1. Kesesuaian persyaratan administrasi  

2. Kesesuaian format proposal dan penulisan 
dengan Pedoman PKM yang berlaku 

3. Kesesuaian program yang diajukan dengan 
bidang PKM yang dipilih. 

4. Tingkat kreativitas program yang diusulkan 
yang terdiri dari aspek: keterulangan topik, 
bobot tantangan intelektual, dan menekankan 
pada aspek Kreativitas/Substansial. 

 

 



1. PROPOSAL INTI DIMULAI DARI DAFTAR ISI 

2. COVER DAN PENGESAHAN DIUNGGAH KE SISTEM; NAMA 
TIM TIDAK BOLEH DISINGKAT 

3. UKURAN KERTAS A4; MARGIN KIRI 4, ATAS,KANAN, 
BAWAH 3 

4. HURUF TIME NEW ROMAN 12; SPASI 1.15; PENOMORAN 
HALAMAN 

5. JUDUL TIDAK ADA AKRONIM YANG TIDAK BAKU; 
MAKSIMAL 20 KATA 

6. JUMLAH HALAMAN PROPOSAL INTI MAKSIMAL 10 
HALAMAN 

 

 

FORMAT PENULISAN 



 
FORMAT PENULISAN 

 
7. HALAMAN KELENGKAPAN SAMPUL SAMPAI DENGAN 

DAFTAR ISI DIBERI NOMOR HALAMAN DENGAN HURUF: 
i, ii, iii,.. DST., YANG DILETAKKAN PADA SUDUT KANAN 
BAWAH.  

8. 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. 

9. KESESUAIAN DAFTAR PUSTAKA YG DIGUNAKAN DAN 
TEKNIK PENULISAN 

 





PKM RISET 

PKM-R PKMR 
EKSAKTA (E) 

PKMR - SOSIAL  
HUMANIORA (SH) 

Penelitian yang mengungkap  
hubungan sebab-akibat,  

aksireaksi, rancang bangun,  
eksplorasi, materi alternatif,  
desain produk atraktif, blue  

print dan sejenisnya atau  
identifikasi senyawa kimia  aktif. 

Penelitian yang mengungkap hubungan 
sebab-  akibat, penelitian deskriptif 
tentang perilaku sosial,  ekonomi, 

pendidikan, Kesehatan atau budaya  
masyarakat baik terkait dengan 
kearifan lokal  maupun perilaku 

kontemporer. 
PKMR MENGUNGKAP FAKTA  

DENGAN PENDEKATAN ILMIAH 



1. Peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program 
pendidikan S-1 yang terdaftar di PD- Dikti. Mahasiswa 
yang sudah menyandang gelar sarjana dan sedang 
mengikuti pendidikan profesi dan koas (farmasi, 
kedokteran, kedokteran hewan, kedokteran gigi dll) 
tidak diperbolehkan mengusulkan proposal PKM-R. 

2. Kelompok peneliti berjumlah 3 (tiga) – 5 (lima) 
mahasiswa, terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) 
– 4 (empat) orang anggota 

3. Nama semua pengusul (ketua dan anggota) ditulis 
lengkap dan tidak boleh disingkat. 

 

KRITERIA PENGUSUL 



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

5. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai 
program studi yang berbeda atau dari satu program 
studi yang sama, tetapi tetap dalam satu Perguruan 
Tinggi yang sama. 

6. Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari 
minimal dua angkatan yang berbeda. 

7. Besarnya dana penelitian per judul Rp 5.000.000 (Lima 
juta rupiah)-Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). 

 

 

KRITERIA PENGUSUL 



Program PKM-R pada masa pandemi ini 
(dimungkinkan) dilaksanakan melalui 
konsep “blended”, yaitu kombinasi tiga 
atau empat unsur penting, yaitu virtual, 
digital, dan online serta 
laboratorium/lapangan (luring/luar 
jaringan) dengan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan. 

Konsep Pelaksanaan Program Riset 



PROPOSAL PKMR 

SISTEMATIKA PENULISAN 
(INTI) 

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 
Lampiran1 Biodata Ketua dan 

Anggota, Biodata Dosen 
Pendamping  

Lampiran2 Justifikasi Anggaran 
Kegiatan 

Lampiran3 Susunan Organisasi Tim 
Peneliti dan Pembagian 
Tugas  

Lampiran4 Surat Pernyataan Ketua 
Pelaksana 

 



No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1 Perlengkapan yang diperlukan   

2 Bahan Habis Pakai   

3 Perjalanan dalam kota   

4 Lain-lain   

  Jumlah   

Format Rekapitulasi Rencana 
Anggaran Biaya 

5 – 10 JUTA 



  
No 

  
JenisKegiatan 

Bulan   
Person 
Penanggung-
jawab 

1 2 3 

1 Kegiatan 1         

2 Kegiatan 2         

3 …         

FORMAT JADWAL KEGIATAN 



BIO DATA KETUA & ANGGOTA 

  

* Setelah diisi dan diberi tanda tangan basah, satu halaman 

penuh yang ada tanda tangannya dipindai (scan) atau difoto 

yang rapi. 



BIODATA DOSEN PENDAMPING 



Format Justifikasi Anggaran Kegiatan 
(contoh) 







PKM  KEWIRAUSAHAAN 

1. Tidak semata-mata berorientasi pada laba (profit), tetapi lebih 
mengutamakan jenis komoditas usaha yang menunjukkan 
kepakaran tim.  

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

3. Komoditas tim PKM-K hendaknya tidak menjadi kompetitor 
produk sejenis yang merupakan penghasilan masyarakat. 

4. Pelaku utama berwirausaha dalam hal ini adalah mahasiswa, 
bukan masyarakat, ataupun mitra lainnya. 

 



 
Jenis komoditas PKM-K 

 



menciptakan kreativitas usaha yang 
dijalankan oleh tim mahasiswa dengan 
kreativitas produk berupa barang atau jasa. 

lebih mengutamakan solusi tantangan 
intelektual yang mendasari lahirnya 
komoditas usaha baru dan unik.  

Komoditas usaha yang diciptakan harus 
merupakan jelmaan penguasaan ipteks 
oleh tim mahasiswa. 

 

RUANG LINGKUP 



 Program PKM-K 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 

 
Konsep Pelaksanaan Program 

 



PROPOSAL PKMK 

 

SISTEMATIKA PENULISAN (INTI) 

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 
Lampiran1 Biodata Ketua dan 
Anggota, Biodata Dosen 
Pendamping  

Lampiran2 Justifikasi Anggaran 
Kegiatan 

Lampiran3 Susunan Organisasi 
Tim Peneliti dan Pembagian 
Tugas  

Lampiran4 Surat Pernyataan 
Ketua Pelaksana 

 





INOVATIF 







TUJUAN PKM-PM 

memberikan pelajaran kepada 
mahasiswa tentang potret masyarakat 
mitra; menumbuhkan tenggang rasa dan 
solidaritas terhadap masalah yang 
dihadapi masyarakat mitra; menerapkan 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

 



1. Kewirausahaan masyarakat non produktif untuk 
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. 

 

RUANG LINGKUP 



Program PKM-PM 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. 

 
Konsep Pelaksanaan Program 

 







PROPOSAL PKM-PM 

SISTEMATIKA PENULISAN 
(INTI) 

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. GAMBARAN UMUM 
MASYARAKAT MITRA 

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 Kegiatan dan Pembagian 
Tugas  

 Lampiran 4. Surat Pernyataan 
Ketua Pelaksana 

 Lampiran 5. Surat Pernyataan 
Kesediaan dari Mitra Lampiran 6. 
Denah Detail Lokasi Mitra 



  

* Setelah diisi dan diberi tanda tangan basah, satu halaman 

penuh yang ada tanda tangannya dipindai (scan) atau difoto 

yang rapi. 









 Kreativitas PKM-PI adalah memberikan bantuan iptek 
kepada mitra usaha sebagai bentuk solusi atas kebutuhan 
atau permasalahan prioritas mitra yang teridentifikasi di 
saat mahasiswa dan mitra bertukar pikiran. 

 PKM-PI terbuka bagi semua bidang ilmu karena teknologi 
secara luas dapat dimaknai sebagai cara untuk 
memadukan sumber-sumber produksi, guna 
menghasilkan produk-produk yang dikehendaki baik 
barang maupun jasa, menyelesaikan masalah, memenuhi 
kebutuhan, atau untuk pencapaian target produksi yang 
diinginkan 

 TIDAK TERBATAS PADA BIDANG TEKNIK SEMATA 

Ruang lingkup 



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 

 
Konsep Pelaksanaan Program 

 





PROPOSAL PKM-PI 

SISTEMATIKA PENULISAN 
(INTI) 

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 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). 

 



* Setelah diisi dan diberi tanda tangan 

basah, satu halaman penuh yang ada tanda 

tangannya dipindai (scan) atau difoto yang 



* Setelah diisi dan diberi tanda tangan 

basah, satu halaman penuh yang ada tanda 

tangannya dipindai (scan) atau difoto yang 







 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. 

 

TUJUAN 



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

 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 

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

 

RUANG LINGKUP 



Bagan Alir Proses Konstruksi Ide Dalam 
PKM-KC 



 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. 

Konsep Pelaksanaan Program 



PENTING UNTUK DIPERHATIKAN 



PROPOSAL PKMKC 

SISTEMATIKA PENULISAN 
(INTI) 

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 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 

 



* Setelah diisi dan diberi tanda 

tangan basah, satu halaman penuh 

yang ada tanda tangannya dipindai 

(scan) atau difoto yang rapi. 







 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’. 

 

TUJUAN 



1. Tanpa kemiskinan (no poverty) yaitu tidak ada kemiskinan dalam 
bentuk apapun di seluruh penjuru dunia 

2. Tanpa kelaparan (zero hunger) yaitu tidak ada lagi kelaparan, 
mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi serta mendorong 
budidaya pertanian yang berkelanjutan 

3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan (good health and well-
being) yaitu menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong 
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di segala umur 

4. Pendidikan berkualitas (quality education) yaitu menjamin 
pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan 
kesempatan belajar untuk semua orang 

5. Kesetaraan gender (gender equality) yaitu mencapai kesetaraan 
gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan 

 

RUANG LINGKUP SDGs 



6. Air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation) yaitu 
menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan 
untuk semua orang 

7. Energi bersih dan terjangkau (affordable and clean energy) yaitu 
menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, 
terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang 

8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak (decent work 
and economic growth) yaitu mendukung perkembangan ekonomi 
yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan 
yang layak untuk semua orang 

9. Industri, inovasi dan infrastruktur (industry, innovation and 
infrastructure) yaitu membangun infrastruktur yang berkualitas, 
mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta 
mendorong inovasi 

 

 

RUANG LINGKUP SDGs 



10. Mengurangi kesenjangan (reduced inequalities) yaitu mengurangi 
ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara 
negara-negara di dunia 

11. Keberlanjutan kota dan komunitas (sustainable cities and 
communities) yaitu membangun kota-kota serta pemukiman yang 
berkualitas, aman dan berkelanjutan 

12. Konsumsi dan produksi bertanggung jawab (responsible 
consumption and production) yaitu menjamin keberlangsungan 
konsumsi dan pola produksi 

13. Aksi terhadap iklim (climate action) yaitu bertindak cepat untuk 
memerangi perubahan iklim dan dampaknya 

14. Kehidupan bawah laut (live below water) yaitu melestarikan dan 
menjaga kesinambungan laut dan kehidupan sumber daya laut 
untuk perkembangan yang berkelanjutan 

 

RUANG LINGKUP SDGs 



15. Kehidupan di darat (life on land) yaitu melindungi, mengembalikan 
dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, 
mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus 
serta tukar guling tanah 

16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian (peace, justice and 
strong institution) yaitu meningkatkan perdamaian termasuk 
masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan 
akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan 
bertanggung jawab untuk seluruh kalangan 

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan (partnership for the goal) yaitu 
memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan 
global untuk pembangunan yang berkelanjutan 

 

RUANG LINGKUP SDGs 





• 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.  

Konsep Pelaksanaan Program 



1. Video yang diunggah ke channel 
YOUTUBE dengan isi tata kelola futuristik 
dan konstruktif untuk mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan atau yang 
mengandung solusi atas keprihatinan 
bangsa Indonesia. 

2. Laporan kemajuan, dan 

3. Laporan akhir. 

Luaran PKM-GFK 



JENIS FILM & UNSUR PEMBENTUK 



PROPOSAL PKM-GFK 

SISTEMATIKA PENULISAN 
PROPOSl INTI  

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 yang 
Diangankan (disajikan dalam bentuk 
naskah cerita pendek dengan 
diagram dan gambar, maksimum 3 
halaman) 

 



*Setelah diisi dan diberi tanda 

tangan basah, satu halaman 

penuh yang ada tanda tangannya 

dipindai (scan) atau difoto yang 

rapi. 









Futuristik, visioner 

Memerlukan durasi waktu 
panjang 

Realistik  

Berdampak sistemik atau 
berskala masif. 
 

KARAKTERISTIK 



Perbedaan PKM-GT dan PKM lainnya 



• Tujuan dari PKM-GT adalah 
membudayakan kebiasaan peduli ke alam 
pikir mahasiswa akan persoalan 
bangsanya, merenungkan, mendiskusikan 
dan menemukan ide untuk mengatasi atau 
memperbaikinya kemudian 
mengkonstruksikannya dalam bentuk 
tulisan. 

 



RUANG LINGKUP 

Meliputi seluruh aspek berbangsa dan bernegara 
seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, 
pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan, 
energi, teknologi dan pangan serta lingkungan. 

LUARAN KEGIATAN  

 adalah gagasan kreatif yang memenuhi sifat-sifat 
PKM-GT dalam bentuk Artikel Gagasan Tertulis 
yang memuat konten konsep perubahan atau 
pengembangan 

RUANG LINGKUP & LUARAN 



SISTEMATIKA 



Isian Kelengkapan (Sampul dan Pengesahan) dientrikan secara langsung (interaktif) 

pada SIMBelmawa. Isi utama artikel PKM-GT (Daftar Isi, Halaman Inti, dan 

Lampiran) diunggah ke SIMBelmawa. 



  
*Setelah diisi dan diberi tanda tangan basah, 

satu halaman penuh yang ada tanda tangannya 

dipindai (scan) atau difoto yang rapi. 









1. Tidak ada usulan pembiayaan 

2. Usulan berupa artikel ilmiah siap terbit yang mengikuti 
kelaziman kaidah penulisan suatu jurnal ilmiah. 

3. Sumber penulisan artikel ilmiah tersebut adalah 
kegiatan yang telah selesai dilakukan oleh kelompok 
mahasiswa penulis artikel atau studi pustaka yang 
ditulis dalam bentuk literature atau narrative review. 
Karakter terakhir ini sekaligus menunjukkan bahwa 
sumber penulisan merupakan hasil dari kegiatan nyata 
dan atau studi literatur. 

 

KARAKTER PKM AI 



Tujuan 

menumbuh kembangkan minat dan kemampuan 
menulis artikel ilmiah bagi mahasiswa. 

 Ruang Lingkup 

meliputi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat. Dalam hal ini yang dijadikan 
lingkup adalah hasil kegiatan tim dan bukan 
individu. 

  

 

TUJUAN & RUANG LINGKUP 



Sistematika Penulisan Artikel 
Ilmiah 

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 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 











SEKIAN- TERIMA KASIH 


