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Alur Pengajuan P M 

Pembuatan Proposal 

Bimbingan dan Review dengan 
Dosen Pembimbing 

Lembar Pengesahan (TTD Ketua 
Tim, Dosen Pembimbing, TTD + 
Stempel WaDek III dan WaRek III) 

Surat Pernyataan Ketua Tim 

Scan LemPeng & Surat 
Pernyataan, Proposal Fix 

Daftar di Kampus 

Mendapatkan 
username password 

Login, isi biodata dan 
upload proposal 

Review DIKTI 

Pengumuman Proposal 
Lolos 



Bidang dan Muara Kegiatan P M  



PKM 

PKM Gagasan Tertulis (PKM-GT) 

Karya Tulis 

Proposal Kegiatan 

PKM Penelitian  (PKM-P) 

PKM Artikel Ilmiah (PKM-
AI) 

PKM Penerapan Teknologi (PKM-
T) 

PKM Kewirausahaan (PKM-K) 

PKM Pengabdian Masyarakat 
(PKM-M) 
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Hadiah + 
PIMNAS 

Hadiah + 
JURNAL 

PKM Karsa Cipta (PKM-KC) 

PROGRAM KREATIVITAS 

MAHASISWA 



P M-P (PKM Penelitian) 

PKM-P merupakan karya kreatif 
untuk menjawab permasalahan, 
pengembangan dan teori yang 
dilaksanakan dengan 
melakukan penelitian 

PKM-P  lebih menekankan pada 
pemecahan masalah yang 
ditunjukkan pada metodologi 
penelitian 



P M-T (PKM Penerapan Teknologi) 

 PKM-T merupakan kreativitas yang inovatif 

dalam menciptakan suatu karya teknologi 

(prototipe, model, peralatan, proses) yang 

dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat 

(kelompok tani, industri kecil, dll)  

 PKM-T mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran 

dengan pengusaha/pedagang kecil, koperasi 

atau kelompok produktif lain 

 Produk PKM-T merupakan solusi atas persoalan 

yang diprioritaskan mitra  

 



P M-K (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 

 



P M-M (PKM Pengabdian Masyarakat) 

 PKM Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-

M) merupakan kreativitas yang inovatif dalam 

membantu memecahkan persoalan di 

masyarakat 

 Bentuk kegiatan dapat berupa  penataan dan 

perbaikan lingkungan, pelatihan keterampilan 

kelompok masyarakat, pengembangan 

kelembagaan masyarakat, penciptaan karya 

seni dan olah raga, dll.  

 



P M-KC (PKM Karsa Cipta) 

PKM-KC merupakan program penciptaan 

yang didasari atas karsa dan nalar 

mahasiswa, bersifat konstruktif serta 

menghasilkan suatu sistem, desain, 

model/barang atau prototipe dan sejenisnya. 

Karya cipta tersebut mungkin belum 

memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi 

pihak lain 



P M-AI (PKM Artikel Ilmiah) 

 PKM-AI merupakan kegiatan penulisan 

ilmiah dari suatu hasil karya mahasiswa 

dalam pendidikan (praktek lapangan, KKN, 

PKM, magang, dll), penelitian dan 

pengabdian masyarakat (kewirausahaan, dll) 

 Peserta PKM-AI dapat berasal dari semua 

bidang ilmu 

 Tulisan yang dibuat harus berasal dari hasil 

karya mahasiswa peserta yang telah selesai 

dilaksanakan 

 



Modal Dasar Penyusunan P M 

Baca dan pahami buku panduan yang disediakan 

Pahami perbedaan substansi antara PKM-AI dengan 

PKM yang lain, serta bentuk-bentuk karya penulisan 

yang lain 

Pahami  aturan administratif tentang “yang diijinkan” dan 

“yang tidak diijinkan”, misalnya jumlah halaman, 

lampiran, sumber penulisan, dan lain-lain 

Pahami kelengkapan yang harus disertakan 

Patuhi format dan sistematika penulisan yang telah 

ditetapkan 

 

 



Kiat agar Proposal P M Lolos Seleksi 
 Proposal harus lengkap dan sesuai dengan format 

 Gunakan bahasa yang mudah dipahami, karena 
kemungkinan proposal akan dinilai oleh reviewer dari 
background yang berbeda 

 Ada benang merah (hubungan/korelasi) antara Judul, Latar 
Belakang, Perumusan Masalah, Tinjauan pustaka, Metode 
Pelaksanaan Program  dan Target Luaran 

 Manfaat yang jelas baik bagi mahasiswa maupun msyarakat 

 Terlihat adanya kerjasama tim yang baik, kalau bisa dirinci 
dalam proposal 

 Adanya kesesuaian biaya dan target luaran, kalau bisa 
biaya dirinci secara detil 



Tips Mencari Topik Proposal P M 

 Pilih masalah aktual, hangat, relevan 

dan mendesak untuk dipecahkan 

 Kaitkan dengan bidang PKM yang ada 

untuk mencari solusinya 

 Sedapat mungkin bermanfaat langsung 

bagi masyarakat 

 



PENJELASAN TENTANG SISTEMATIKA PENYUSUNAN 

PROPOSAL 
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Judul adalah pernyataan atau pertanyaan, singkat dan sangat 

spesifik, namun cukup jelas memberi gambaran kegiatan PKM 

Berfungsi sebagai “kunci” pembuka minat baca 

Harus mampu memikat perhatian pembaca  

pada pandangan pertama 

Jangan sampai judul mengesankan ketidaksesuaian dengan bidang PKM 

yang dipilih 

JUDUL  PROGRAM 



Latar Belakang Masalah adalah uraian tentang bukti atau fakta 
atau teori untuk menyusun alasan “mengapa suatu Kegiatan PKM 
perlu dilakukan”. 

Fungsi : memberi arah menuju area kajian kegiatan PKM dan menunjukkan 

manfaat kegiatan PKM 

Antarkan pembaca langsung pada inti Kegiatan yang akan dikerjakan 

Sering terjadi: 

Mengesankan pengusul mampu membuat / melakukan sesuatu yang diusulkan, tapi 

tak bisa menjelaskan landasan usulan dan proses solusinya secara ilmiah 

LATAR  BELAKANG  MASALAH 



Memuat intisari dari latar belakang masalah 

 Dirumuskan dalam beberapa kalimat, tergantung dari pernyataan-

pernyataan yang disebutkan dalam latar belakang masalah 

 Biasanya dalam merumuskan masalah dapat dipergunakan (tetapi 

tidak harus) kata-kata tanya: apa, bagaimana, mengapa dan lain-

lain 

PERUMUSAN MASALAH 



TUJUAN PENELITIAN 

RUMUSAN MASALAH 

Apakah abu terbang dan karbon aktif dapat disintesis menjadi 

SiC? 

Membuktikan bahwa abu terbang dan karbon aktif pada media dan 

suhu tertentu dapat disintesis menjadi SiC 

Sintesis Abu Terbang dan Karbon Aktif Menjadi SiC 
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RUMUSAN MASALAH TUJUAN 

Apakah treatment serat dapat 

meningkatkan permukaan kontaknya? 

Menyelidiki morfologi 

permukaan serat akibat 

treatment berbagai kondisi 

Apakah treatment serat dapat 

meningkatkan kekuatan bonding antara 

serat dab matrik ? 

Mencari treatment serat yang 

dapat menghasilkan kekuatan 

komposit terbaik 

POTENSI SERAT KENAF SEBAGAI PENGUAT KOMPOSIT BERKEKUATAN TINGGI 
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Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan kegiatan PKM.  

Kegiatan PKMP dapat bertujuan untuk menjajagi, menguraikan, menerangkan, 

membuktikan, mengukur, menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan, atau 

membuat suatu model. 

 

TUJUAN PROGRAM 



Luaran yang diharapkan adalah 

harapan terhadap hasil PKM, misal 

berupa: 
a.Pengembangan teori atau teori baru 

b. Inovasi teknologi 

c. Prototipe 

Lihat Panduan 

Luaran yang diharapkan 



Tinjauan Pustaka 

Memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang 
didapat oleh peneliti terdahulu dan yang ada hubungannya 
dengan penelitian yang akan dilakukan  

Dalam penyajian ini hendaknya ditunjukkan bahwa 
permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum 
terpecahkan secara memuaskan 

 Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari 
sumber aslinya.  

Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan 
mencantumkan  
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 Memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil teknologi yang didapat oleh kegiatan 

terdahulu dan yang ada hubungannya dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan 

demikian maka teknologi yang dipilih dijamin dapat diterapkan dalam kegiatan ini 

dan atau metodenya dapat digambarkan secara jelas dan dapat dipertanggung-

jawabkan 

 Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya  

 Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan menggunakan cara sitasi yang 

telah ditetapkan 

TINJAUAN  PUSTAKA (PKMP & PKMT) 



Gambaran Rencana Usaha (PKMK) 

  

• Uraikan kondisi umum lingkungan yang menimbulkan gagasan 
menciptakan kegiatan usaha. 

• Gambaran mengenai potensi sumberdaya dan peluang pasar 
termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan disajikan 
secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha.  

• Gambaran usaha yang direncanakan harus menjanjikan perolehan 
profit untuk menjamin peluang keberlanjutan usaha setelah 
kegiatan PKMK selesai dilaksanakan. 
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Gambaran Umum Masyarakat Sasaran 
(PKMM) 

• Penjelasan mengenai kondisi masyarakat sasaran yang akan 
menerima kegiatan pengabdian harus diberikan secara konkrit.  

• Uraian permasalahan yang dihadapi masyarakat yang 
membutuhkan bantuan pemecahannya 

• Berikan gambaran solusi yang ditawarkan termasuk teknologi 
yang akan digunakan.  

• Hindari usulan kegiatan percobaan dalam PKMM 



Berisi penjelasan ttg Bahan (bahan & alat yang digunakan) dan 

metode (tempat, rancangan penelitian atau metode pelaksanaan, 

dan analisis data) 

FUNGSI / TUJUAN 

Peneliti lain akan dapat memahami dan mencoba penelitian 

tersebut 

Secara tepat dan benar. 

Metode Penelitian (PKMP) 



Mengandung uraian tentang:  

 Bahan atau materi 

 Alat yang dipakai 

 Tahapan Pelaksanaan Program (Prosedur) 

 Tunjukkan gambar disain yang akan dihasilkan 

METODE PELAKSANAAN PROGRAM (PKMT/PKMKC) 



 Prosedur Disain/Perencanaan, sertakan pertimbangan/alasan 
pemilihan bahan/komponen 

 Prosedur Pembuatan karya teknologi 

 Prosedur Kalibrasi (kalau ada) 

 Prosedur uji coba karya teknologi dan atau uji coba produk 

Memilih Metode Pelaksanaan Program Yang Tepat dalam 
PKMT/PKMKC 



METODE PELAKSANAAN PROGRAM 

PKMM 
Uraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program 
secara rinci untuk memecahkan permasalahan yang ada di 
masyarakat 

Metode untuk PKMM merupakan teknik atau cara menyelesaikan 
permasalahan dan sekaligus untuk mencapai tujuan program  

Umumnya penjelasan metode secara rinci dapat dilakukan apabila 
peserta memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai dengan usulan 
PKMM yang akan dilaksanakan 



METODE PELAKSANAAN  

PROGRAM PKMK 

Uraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program secara rinci, 
yang meliputi proses produksi, uji produk, desain dan pembuatan kemasan, 
strategi pemasaran, dsb. 

Metode untuk PKMK merupakan teknik atau cara untuk menginisiasi suatu 
wirausaha yang berorientasi pada profit dan sekaligus untuk mencapai tujuan 
program  

Umumnya penjelasan metode secara rinci dapat dilakukan apabila peserta 
memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai dengan usulan PKMK yang akan 
dilaksanakan 



Rincian Biaya 

 Tidak ada Honor untuk tim PKM maupun dosen pendamping 

 Tidak boleh melebihi biaya maksimal (Rp. 12.500.000) 

 Detail dan realistis, ada keterkaitan antara metode pelaksanaan dan 

rincian biaya 

 Ada kepatutan, misalnya transpor atau konsumsi tidak lebih dari 50% 
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Dalam jadwal Kegiatan harus ditunjukkan: 

tahap-tahap sesuai dengan metode pelaksanaan program 

rincian kegiatan pada setiap tahap 

waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap 

jadwal Kegiatan dapat disajikan dalam bentuk matriks 

JADWAL KEGIATAN PROGRAM 



Daftar Pustaka 

 

1. Ingat Daftar Pustaka bukan HIASAN 

2. Apa semua sitasi dalam naskah sudah ditulis dalam 
Daftar Pustaka (begitu juga sebaliknya) 

3. Apa cara penulisan sitasi dan daftar pustaka sudah 
memenuhi kaidah yang ditetapkan dalam PKM ? 

 



Daftar Riwayat Hidup Ketua, Anggota Pelaksana, dan Dosen 
Pendamping 

Gambaran teknologi yang akan diterapkembangkan (PKMT) 

Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dari mitra 
penerima teknologi (PKMT) 

Denah detil Lokasi Mitra Kerja (PKMT & PKMM) 

Hal-hal lain yang dianggap perlu 

LAMPIRAN 



Rambu-Rambu Umum Penyusunan Proposal 

 Waktu Pelaksanaan Kegiatan PKM 5 bulan (Februari – Juni) 

 Dana maksimal 12,5 Juta, tidak ada honor pendamping maupun tim pelaksana. Rincian dana 
dikelompokkan menjadi: Bahan Habis Pakai, Peralatan Penunjang PKM, Perjalanan, Lain-Lain. Pembelian 
peralatan elektronik seperti komputer/labtop/kamera dan sejenisnya TDK diperbolehkan. 

 Pelaksana 3-5 orang, diutamakan beda angkatan, multi disiplin, bisa beda PS/Fak, sebaiknya dalam satu 
universitas 

 Setiap mhs hanya didanai 1 judul kegiatan baik sebagai ketua maupun anggota 

 Setiap dosen boleh menjadi pendamping/pembimbing maksimal 3 kegiatan PKM 

 Dilampirkan Biodata tim pelaksana maupun dosen pendamping yang ditandatangani 

 Jumlah halaman 15 (lima belas) lembar, terhitung dari latarbelakang masalah sampai lampiran termasuk 
CV pengusul dan pembimbing serta Surat Pernyataan Kesediaan Mitra; tidak termasuk Halaman Judul, 
Halaman Pengesahan, Daftar Isi dan Daftar Gambar 



Rambu-Rambu PKMP 

Sesuai dengan bidang Ilmu, lintas bidang 
dianjurkan 

Ada Tinjauan Pustaka. Utamakan sumbernya dari 
jurnal.  

Ada Metode Penelitian, teridentifikasi adanya 
variabel penelitian 

Ada daftar pustaka, pustaka yang diacu dalam 
naskah harus sesuai dengan daftar pustaka 

 Tidak diperlukan KERJASAMA DENGAN MITRA 

 



Rambu-Rambu PKMT 

 Sesuai dengan bidang Ilmu, lintas bidang dianjurkan 

 Ada Tinjauan Pustaka. Utamakan sumbernya dari jurnal.  

 Tidak ada kegiatan penelitian, yang ada hanya uji 
coba/setting alat, kalibrasi dsb. 

 Tidak ada Metode Penelitian, yang ada hanya Metode 
Pelaksanaan Program 

 Ada daftar pustaka, pustaka yang diacu dalam naskah harus 
sesuai dengan daftar pustaka 

 HARUS ADA KERJASAMA DENGAN MITRA, dengan 
melampirkan Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- 

 



Rambu-Rambu PKMK 

 Semua bidang Ilmu, atau bidang yang relevan 

 Kegiatan dilaksanakan oleh TIM PKM 

 Tidak ada Tinjauan Pustaka, sebagai gantinya: Gambaran 

Umum Rencana Usaha 

 Tidak ada kegiatan penelitian, yang ada hanya proses 

produksi, kemasan, marketing, dsb 

 Tidak ada Metode Penelitian, yang ada hanya Metode 

Pelaksanaan Program 

 Boleh KERJASAMA DENGAN MITRA, misalnya untuk marketing 

 



Rambu-Rambu PKMM 

 Semua bidang Ilmu, atau bidang yang relevan 

 TIM PKM berperan sebagai fasilitator 

 Tidak ada Tinjauan Pustaka, sebagai gantinya: Gambaran 
Umum Masyarakat Sasaran 

 Tidak ada kegiatan penelitian, yang ada hanya kegiatan 
pengabdian, misalnya pelatihan, pendampingan, 
pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dsb 

 Tidak ada Metode Penelitian, yang ada hanya Metode 
Pelaksanaan Program 

 HARUS KERJASAMA DENGAN Masyarakat Sasaran, dengan 
melampirkan Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- 

 

 



Rambu-Rambu PKMKC 

 Sesuai dengan bidang Ilmu, lintas bidang dianjurkan 

 Ada Tinjauan Pustaka. Utamakan sumbernya dari jurnal.  

 Tidak ada kegiatan penelitian, yang ada hanya uji coba/setting 
alat, kalibrasi dsb. 

 Tidak ada Metode Penelitian, yang ada hanya Metode 
Pelaksanaan Program 

 Ada daftar pustaka, pustaka yang diacu dalam naskah harus 
sesuai dengan daftar pustaka 

 TIDAK PERLU ADA KERJASAMA DENGAN MITRA, mengingat output 
yang belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak 
lain 

 



PERAN MHS 
Mengevaluasi kembali proposal yg didanai, apakah bisa 

dilaksanakan dengan baik “tanpa hambatan”? 

 Apakah ada sesuatu yang dpt diunggulkan, kl belum perlu dipikirkan 

kembali, sehingga mempunyai peluang untuk masuk pimnas 

Melaksanakan kegiatan PKM dengan waktu dan dana yang terbatas, 

dengan mengoptimalkan SDM yg ada. 

Mempertanggungjawabkan keuangan, kl ada pembelian peralatan 

baiknya setelah kegiatan selesai “dititipkan” kepada universitas. Ingat 

bahwa peralatan tsb adalah milik negara. 

Membuat logbook, laporan kemajuan dan laporan akhir 



Peran Dosen Pendamping 
 Mendampingi dan mengarahkan mhs agar PKM 

dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis proposal.  

 Membantu mhs agar mendapatkan akses pemakaian 
fasilitas yang diperlukan di PT. 

 Memberi solusi/justifikasi apabila ditemui permasalahan 
selama pelaksanaan PKM. 

 Memberikan motivasi agar luaran PKM berkulitas 

 Memantau hasil pelaksanaan kegiatan PKM secara berkala, 
sehingga dapat dihindari berbagai kesalahan di akhir 
kegiatan 

 Dsb. 
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PERAN INSTITUSI PT 

 Memberikan penjelasan kepada para mhs (minimal Ketua Tim) 
dan dosen pendamping yang memperoleh dana PKM tentang 
“Rule of the Game PKM dan PIMNAS” 

 Mengupayakan adanya pinjaman dana ke kepada Tim PKM yang 
dibiayai 

 Mengkoordinasikan  dan memfasilitasi MONEV internal 
sekurang-kurangnya 1 kali untuk persiapan MONEV dari DIKTI 

 Memotivasi mhs Tim PKM dan dosen pendamping. Misalnya, 
memberikan penghargaan kepada para dosen pendamping, 
misalnya sertifikat atau SK 

 Dsb 
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ALASAN PENOLAKAN PKM 

o Unsur Kreativitas Kurang 

o Keliru Format PKM 

o Tidak ada tanda tangan Ketua, anggota, pembimbing, dsb. 

o Tahun penulisan sudah kedaluwarsa. 

o  Tidak ada identitas PKM 

o Jumlah anggota tidak sesuai (3-5 anggota) 

o  Biaya tidak relevan 

o Biodata dan tanda tangan pembimbing tidak ada.  



Contoh Kriteria Penolakan untuk PKMP 

dan PKMT  

 Latar belakang kurang  mendukung teknologi yg direncanakan. 

 Perumusan masalah/teknologi tidak dirumuskan dengan jelas (penolakan 

pd latar belakang masalah) 

 Kreativitas yg spesifik tidak diungkapkan. metode tidak jelas atau 

diragukan mampu mencapai tujuan penelitian/teknologi. (metodologi) 

 Luaran dianggap sudah umum, atau tidak sesuai dengan permasalahan yg 

dirumuskan. (luaran) 

 Kemungkinan terciptanya manfaat bagi pengembangan diri pribadi 

mahasiswa diragukan. (Kegunaan penelitian) 

 Pembagian tugas dan kerjasama antar anggota tidak ditonjolkan. 

(kegunaan penelitian)  



 Manfaat program bagi kelompok masyarakat sasaran atau pengguna 

diragukan. (kegunaan penelitian) 

 Tidak sesuai dengan format inti pedoman. (jadwal kegiatan) 

 Ruang lingkup tidak sesuai dengan bidang kegiatan yg dipilih. 

Pembiayaan yg lebih tinggi.(anggaran) 



Kiat agar Proposal Lolos Seleksi 

 Proposal harus lengkap dan sesuai dengan format. 

 Gunakan bahasa yg mudah dipahami (reviewer beda latarbelakang) 

 Ada benang merah antara Judul, Latar Belakang,Perumusan Masalah, 

Tinjauan pustaka, MetodePelaksanaan Program dan Target Luaran. 

 Manfaat yg jelas baik bagi mahasiswa maupun masyarakat 

 Terlihat adanyakerjasama Tim yang baik, kalau bisa dirinci dalam 

proposal. 

 Adanya kesesuaian biaya dan target luaran, kalau bisa biaya dirinci 

secara detail. 



Terima Kasih… 



STRUKTUR PENULISAN PKM 

1. JUDUL 

2. LATAR BELAKANG MASALAH 

3. PERUMUSAN MASALAH 

4. TUJUAN 

5. LUARAN YANG DIHARAPKAN 

6. KEGUNAAN 

7. TINJAUAN PUSTAKA 

8. METODE PELAKSANAAN 

9. JADWAL KEGIATAN 

10.RANCANGAN BIAYA 

11.DAFTAR PUSTAKA (PKM-P DAN PKM-T) 

12.LAMPIRAN (BIODATA KETUA DAN ANGGOTA) 


