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KATA PENGANTAR 

 

Buku Panduan Pekan Ilmiah Mahasiswa-Universitas Sebelas Maret (PIM-

UNS 2019) Edisi Revisi yang diluncurkan oleh TIM UPK Divisi Penalaran 

merupakan panduan yang dapat digunakan oleh mahasiswa yang akan mengikuti 

seleksi proposal PKM di tingkat Universitas Sebelas Maret. Banyak hal yang harus 

dipelajari oleh mahasiswa dalam membuat proposal PKM agar proposal tersebut 

dapat terseleksi dengan baik yang dimulai dari format, bidang yang akan diikuti 

sampai kreativitas dalam mengembangkan ide.  

Buku panduan ini merupakan ringkasan dari Buku Panduan PKM Dikti 2018 

yang berisi tentang prosedur pengusulan proposal PKM ke PIM-UNS 2019 dan 

format proposal dari setiap bidang PKM. Adanya panduan ini diharapkan mahasiswa 

mampu menghasilkan proposal PKM yang berkualitas sehingga mampu bersaing baik 

di tingkat UNS maupun nasional (Dikti). Buku panduan ini tidak hanya dibaca oleh 

mahasiswa saja, namun bagi para dosen pembimbing diharapkan mampu mencermati 

isi panduan tersebut agar dapat mengarahkan mahasiswa dengan baik. 

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berpartisipasi dalam mewujudkan buku panduan ini sehingga dapat digunakan oleh 

semua mahasiswa UNS untuk mengikuti kompetisi proposal PKM pada PIM-UNS 

2019. Semoga Tuhan YME memberikan rahmat kepada kita semua agar rangkaian 

kegiatan PIM-UNS 2019 dapat berjalan dengan lancar dan sukses. 

 

 

Surakarta, 22 Mei 2019 

 

 

Unit Pengembangan Kemahasiswaan  

Divisi Penalaran  

Universitas Sebelas Maret 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pekan Ilmiah Mahasiswa-Universitas Sebelas Maret (PIM-UNS) merupakan 

salah satu upaya membangun kreativitas mahasiswa melalui kompetisi proposal 

program kreativirtas mahasiswa (PKM) di lingkungan UNS sehingga proposal 

mahasiswa mampu bersaing di PKM tingkat nasional. PIM-UNS pertama kali 

diluncurkan pada tahun 2017 yang merupakan inisiatif dari Tim Pengembangan 

Kemahasiswaan untuk merespon kurang optimalnya proposal PKM di tingkat 

nasional yang tercermin dari jumlah proposal yang didanai oleh Dikti. Kegiatan  

PIM-UNS yang diselenggarakan tersebut ternyata sesuai dengan format seleksi 

proposal PKM 2017 oleh Dikti yang mengharuskan adanya evaluasi proposal di 

tingkat perguruan tinggi sebelum dikirim ke nasional. Kegiatan yang dilaksanakan 

tersebut  memberikan dampak yang sangat besar terhadap jumlah proposal PKM 

UNS yang meningkat hampir 100% dari tahun sebelumnya, dan kegiatan tersebut 

terus dilakukan setiap tahun untuk menjaring proposal-proposal dari mahasiswa UNS. 

Bidang Proposal PKM yang dikompetisikan pada PIM-UNS sesuai dengan 

PKM yang dilaksanakan oleh Dikti yang terdiri dari program kreativitas mahasiswa 

bidang penelitian eksata (PKM-PE), penelitian humaniora (PKM-PSH), 

kewirausahaan (PKM-K), karsa cipta (PKM-KC), pengabdian kepada masyarakat 

(PKM-M), penerapan teknologi (PKM-T), gagasan tertulis (PKM-GT), Gagasan 

Futuristik Konstruktif (PKM-GFK), artikel ilmiah (PKM AI). Proses seleksi proposal 

PKM di PIM-UNS dibagi menjadi 2 periode yaitu periode 1 yang dibuka untuk 

seleksi proposal PKM PE, PSH, K, KC, M, T dan periode 2 untuk seleksi proposal 

PKM GFK, GT, dan AI. Periode seleksi proposal PKM pada PIM-UNS mengikuti 

periode seleksi proposal yang dilakukan oleh Dikti. Kriteria proposal PKM yang 

meliputi inti kegiatan,  kriteria keilmuan, strata pendidikan, jumlah anggota, alokasi 

biaya, laporan akhir, dan luaran disajikan pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Karakteristik Umum 
SKEMA KRITERIA 

Inti Kegiatan Kriteria 

keilmuan 

Strata 

Pendidikan 

Jumlah 

Anggota 

** 

Alokasi 

Pendanaan 

Luaran 

PKM-P * Mengungkap 

bukti saintifik 

atas tradisi 

atau 

informasi baru 

Sesuai bidang 

ilmu, 

lintas bidang di 

anjurkan 

Diploma, 

S1 

3 orang Rp 5 s.d 

12,5 juta 

Lap Kemajuan, 

Lap Akhir, Artikel 

Ilmiah, dan/atau 

Produk Program 

PKM-K* Produk iptek 

sebagai 

komoditas 

usaha 

mahasiswa 

Tidak terikat 

bidang ilmu 

Diploma, 

S1 

3 – 5 

orang 

Rp 5 s.d 

12,5 juta 

Lap Kemajuan, 

Lap Akhir, Artikel 

Ilmiah, dan/atau 

Produk Usaha 

PKM-M* Solusi iptek 

(teknologi/ma

naj 

emen) bagi 

mitra 

non profit 

Tidak terikat 

bidang ilmu 

Diploma, 

S1 

3 – 5 

orang 

Rp 5 s.d 

12,5 juta 

Lap Kemajuan, 

Lap Akhir Artikel 

Ilmiah, dan/atau 

Produk Program 

PKM-T* Solusi iptek 

(teknologi/ma

naj 

emen) bagi 

mitra 

profit 

Sesuai bidang 

ilmu, 

lintas bidang di 

anjurkan 

Diploma, 

S1 

3 – 5 

orang 

Rp 5 s.d 

12,5 juta 

Lap Kemajuan, 

Lap Akhir, Artikel 

Ilmiah dan/atau 

Produk Program 

PKM-KC* Karya berupa 

hasil 

konstruksi 

karsa yang 

fungsional 

Sesuai bidang 

ilmu, 

lintas bidang di 

anjurkan 

Diploma, 

S1 

3 orang Rp 5 s.d 

12,5 juta 

Lap Kemajuan, 

Lap Akhir, Artikel 

Ilmiah dan Prototip 

atau Produk 

Fungsional 

* Program yang bermuara ke PIMNAS 

** Pada tahun pelaksanaan PKM yang bersangkutan belum menjadi Sarjana 

1.2 Tujuan PIM-UNS 

PIM-UNS bertujuan untuk 1) Memperkenalkan kegiatan kreativitas mahasiswa 

di bidang penalaran kepada mahasiswa UNS, 2) Mempersiapkan mahasiswa untuk 

dapat berkompetisi di PKM tingkat nasional, 3) Mendesiminasi ide-ide kreatif 

mahasiswa dalam bentuk kompetesi. 

 

1.3 Karakteristik Proposal PKM 

Terdapat 8 jenis kegiatan PKM seperti telah diringkas pada Tabel 1.1 memiliki 

misi dantuntunan teknis pelaksanaan yang berbeda. Perbedaan tersebut ditunjukkan 

melaluikarakteristik masing-masing PKM sebagaimana dirinci pada Tabel 1.2. 

Walaupun demikian, secara garis besar PKM dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), 

yaitu: 1) PKM 5 Bidang terdiri dari PKM-P, PKM-M, PKM-K, PKM-T dan PKM-
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KC; 2) PKM Karya Tulis (PKM-KT) terdiri dari PKM-AI dan PKM-GT; 3) PKM-

Gagasan Futuristik Konstruktif (PKM-GFK). 

 

Tabel 1.2 Karakteristik Umum 

Jenis PKM Penjelasan Umum 

PKM-P Bertujuan untuk mengungkap hubungan sebab akibat, aksi-reaksi, 

rancang bangun, perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan atau 

budaya baikdalam aspek eksperimental maupun deskriptif. Mengingat 

sifat dan metode program yang berbeda maka PKM-P dikelompokkan 

menjadi PKM-Penelitian Eksakta (PKM- PE) dan Sosial Humaniora 

(PKM-SH). PKM-PE meliputi penelitian yang mengungkap hubungan 

sebab-akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, 

desain produk atraktif, blue print dan sejenisnya atau identifikasi 

senyawa kimia aktif. PKM-PSH meliputi 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. 

PKM-K Bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan 

mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik serta merintis 

kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Namun, dalam hal ini, 

PKM-K lebih mengutamakan keunikan dan kemanfaatan komoditas 

usaha (ada muatan intelektual) daripada profit. Pelaku utama PKMK 

adalah mahasiswa, sementara pihak lainnya hanya sebagai faktor 

pendukung. 

PKM-M Bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan 

yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek kampus yang 

menjadi solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang 

tidak berorientasi pada profit. Direkomendasikan agar PKM-M 

merupakan respon persoalan yangdisampaikan masyarakat dan bukan 

inisiatif mahasiswa. PKM-M memerlukan surat pernyataan kesediaan 

bekerja sama antara pengusul dan kelompok masyarakat sebagai calon 

mitra. Dalam hal ini bukan Kepala Desa atau RT/RW tetapi kelompok 

yang akan memperoleh manfaat program. Surat termaksud disertakan 

dalam Lampiran proposal. 

PKM-T Bertujuan untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap 

persoalan yang dihadapi dunia usaha (usaha mikro sampai perusahaan 

besar) atau masyarakat yang berorientasi pada profit seperti bidan 

yang memiliki Klinik Bersalin, petani, nelayan, pedagang jamu 

gendong, tukang becak dan lain-lain. Solusi iptek yang 

diimplementasikan dalam PKM-T harus merupakan respon persoalan 

prioritas yang disampaikan calon mitra. PKM-T mewajibkan adanya 

Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja sama antara pengusul dan calon 

mitra. Surat termaksud disertakan dalam Lampiran proposal. 

PKM-KC Bertujuan membentuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu 
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yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. Karya cipta 

tersebut bias saja belum memberikan kemanfaatan langsung bagi pihak 

lain. PKM-KC tidak meniru produk yang sudah ada baik di dalam 

maupun luar negeri, kecuali memodifikasi prinsip dan/atau fungsinya. 

Catatan: Semua program di atas mensyaratkan ide kreatif mahasiswa sebagai salah 

satu unsur penilaian utamanya. 

 

1.4 Alur Kegiatan PIM-UNS 

PKM 5 bidang akan bermuara di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 

(PIMNAS). Secara ringkas alur awal perjalanan 5 (lima) bidang PKM dan muaranya 

dapat dilihat pada Gambar 1.1 

 

 

Gambar 1.1. Muara Kegiatan PIM-UNS sampai PIMNAS 
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1.5 Tahapan Kegiatan PIM-UNS 

Kegiatan PIM-UNS memiliki rincian tahapan proses dan batas akhir waktu 

(deadline) kegiatan tersaji pada Gambar 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. 2. Rincian Proses Kegiatan PIM-UNS 2019 

 

Tahapan PKM 5 Bidang yaitu : 

1) Mahasiswa menyusunan proposal dan meminta paraf kepada dosen 

pembimbing, kaprodi,dan atau Wakil Dekan Bidang  Kemahasiswaan dan  

Alumni  

2) Ketua tim pengusul membuat akun dan mahasiswa mengunggah proposal di 

website pkm.uns.ac.id/pimuns/ 

3) Panitia PIM-UNS melakukan penilaian atas proposal PKM  

4) Panitia PIM-UNS menetapkan proposal yang lolos untuk mengikuti kompetisi 

proposal PKM Dikti 2019 

5) Mahasiswa yang lolos seleksi PIM-UNS 2019 wajib memberikan judul dan 

identitas ketua dan anggota kelompok melalui email: unspkm@gmail.com 

untuk pendaftaran akun pada website simbelmawa.ristekdikti.go.id 

Pengumuman Proposal Lolos 

PIM-UNS 

(15 Oktober 2019) 

Penilaian Proposal yang Telah 

Direvisi 

Pengunggahan Proposal PKM Dikti 

ke laman: 
htpp://simberlmawa.ristekdikti.go.id 

(Menunggu Info Dikti) 

MAHASISWA PANITIA 

Penyusunan Proposal 
(Juni -  September 2019) 

 

Unggah Proposal 5 Bidang ke: 

htpp://pkm.uns.ac.id 

(Deadline 30 September 

2019) 
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6) Akun yang telah diperoleh kemudian diserahkan kepada mahasiswa melalui 

email 

7) Mahasiswa mengunggah proposal PKM ke laman: 

htpp://simberlmawa.ristekdikti.go.id 

 

Selain itu, terdapat persyaratan umum untuk mengikuti kompetisi proposal 

PKM di PIM-UNS sebagai berikut: 

1) Mahasiswa aktif pada program sarjana atau diploma 

2) Seorang mahasiswa dapat bergabung pada lebih dari 2 tim pengusul proposal 

PKM 5 

3) Mahasiswa membentuk kelompok dengan anggota 3 orangn (PKM-P, PKM-

K, PKM-KC) dan 3-5 orangn (PKM-M dan PKM-T) 

4) Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang 

berbeda atau dari satu program studi yang sama, namun masih dalam satu 

perguruan tinggi yang sama 

5) Dosen pendamping dapat membimbing maksimal 10 proposal PKM 

6) Proposal PKM disusun dengan mengacu pada sistematika Buku Panduan 

PIM-UNS edisi revisi 2019 atau Buku Pedoman PKM 2018, menyesuaikan 

masing-masing bidang PKM. 

 

1.5.1. Evaluasi Proposal dan Penetapan Proposal Lolos PIM-UNS 

Evaluasi proposal PKM oleh para reviewer dilakukan dalam dua tahap yaitu 

evaluasi administrasi dan evaluasi substansi. Evaluasi administrasi menitikberatkan 

pada aspek-aspek berikut : 

a. Kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib seperti tanggal-bulan-

tahun proposal, tandatangan pengusul-dosen pendamping-tandatangan ketua dan 

cap lembaga Perguruan Tinggi, biodata yang ditandatangani, jumlah dan nomor 

halaman, surat pernyataan ketua pelaksana atau mitra untuk PKM-T dan PKM-M, 

dan lain-lain 

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

c. Kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih 

Setiap proposal yang telah dievaluasi administrasi selanjutnya dievaluasi 

substansi atau kreativitas proposal oleh Reviewer dan proposal yang telah direvisi 

selanjutnya dilakukan penetapan proposal yang lolos mengikuti KOMPETSI 

PROPOSAL PKM DIKTI berdasarkan nilai rata-rata dari dua penilai dan passing 

grade penilaian total proposal. 

 

1.5.2. Evaluasi Proposal dan Penetapan Proposal Didanai Dikti 

Evaluasi proposal PKM dilakukan dalam tiga tahap yaitu Evaluasi Internal 

Perguruan Tinggi, Evaluasi Daring Tahap 1 dan Evaluasi Tahap 2. 



 

7 

Evaluasi Internal dilakukan Reviewer Perguruan Tinggi Pengusul dengan 

menitikberatkan pada aspek-aspek berikut : 

a. Kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib seperti tanggal-bulan-

tahun proposal, tandatangan pengusul-dosen pendamping-tandatangan ketua dan 

cap lembaga perguruan tinggi, biodata yang ditandatangani, jumlah dan nomor 

halaman, suratpernyataan ketua pelaksana atau mitra untuk PKM-T dan PKM-M, 

dan lain-lain 

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

c. Kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih 

Setiap proposal yang lolos Evaluasi Internal selanjutnya diunggah ke 

SIMBelmawa dan akan dievaluasi lebih lanjut oleh Reviewer Ditjen Belmawa. 

Perguruan Tinggi bertanggung jawab melalui Evaluasi Internal harus memastikan 

bahwa data yang dikirim ke Ditjen Belmawasudah benar dan tidak melanggar 

ketentuan. Apabila ditemukan ketidakbenaran data dan pelanggaran atas ketentuan 

yang ada, Ditjen Belmawa berhak membatalkan proposal. Khusus berkaitan dengan 

keanggotaan kelompok, misalnya seorang mahasiswa ditemukan menjadi ketua atau 

anggota pada lebih dari dua bidang (lihat Sub bab 1.4.1), maka Ditjen Belmawa akan 

membatalkan hibah ketiga yangakan diterima oleh mahasiswa pengusul. 

Evaluasi Daring Tahap 1 dilakukan Reviewer Ditjen Belmawa dengan 

menitikberatkan pada aspek-aspek berikut : 

a. Kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib seperti: tanggal-bulan-

tahunproposal, tandatangan pengusul-dosen pendamping-tandatangan ketua dan 

cap lembagaPerguruan Tinggi, biodata yang ditandatangani, jumlah dan nomor 

halaman, suratpernyataan ketua pelaksana atau mitra untuk PKM-T dan PKM-M, 

Nama tidak boleh disingkat dan lain-lain, 

b. Kesesuaian format proposal dan penulisan dengan Pedoman PKM yang berlaku, 

c. Kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih, 

d. Tingkat kreativitas proposal yang terdiri dari aspek keterulangan topik dan bobot 

tantangan intelektual. 

Setiap proposal yang lolos Evaluasi Daring Tahap 1 selanjutnya masuk ke 

dalam prosesEvaluasi Daring Tahap 2. Evaluasi dilakukan Reviewer Ditjen Belmawa 

yang fokus padasubstansi atau kreativitas proposal. Proposal PKM 5 Bidang yang 

layak untuk didanai akan diumumkan di laman SIMBelmawadan laman Ditjen 

Belmawa yaitu http://belmawa.ristekdikti.go.id. Penetapan proposal yangdidanai 

dilakukan atas dasar ranking nilai rata-rata dari dua penilai dan passing grade 

penilaian total proposal. 
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BAB 2. PKM-PENELITIAN (PKM-P) 

 

2.1 Pendahuluan 

Mahasiswa dipandang perlu untuk memahami arti penelitian atau riset, tujuan 

dan manfaatnya dengan maksud membantu mereka memposisikan PKM -P pada jalur 

yang tepat. Oleh karena itu, pada ini disertakan pula arti riset atau penelitian dan 

beberapa klasifikasinya. Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu 

proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan 

untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan 

intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu 

peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan 

praktis dari pengetahuan tersebut. 

Butiran berikut dimaksudkan untuk membantu mahasiswa memahami beberapa 

klasifikasi riset sesuai dengan tujuan dan manfaatnya, sehingga mereka mampu 

memilih jenis riset yang diminati (Wikipedia berbahasa Indonesia). 

1) Penelitian Pengembangan (Development Research) adalah jenis penelitian yang 

bertujuan untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam sebuah 

teori yang dimiliki ilmu tertentu. Melalui penelitian-penelitian ini tercipta 

teknologi-teknologi baru yang akhirnya dikenal dengan R dan D (Research and 

Development) 

2) Penelitian dan Pengembangan atau Litbang (Research and Development atau 

R&D) adalah kegiatan penelitian, dan pengembangan, serta memiliki 

kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni, dan 

pengembangan aplikatif di bidang teknologi 

3) Penelitian Eksploratif adalah salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya 

untuk memberikan definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang 

digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti belum memiliki 

gambaran akan definisi atau konsep penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah 

kreatif, fleksibel, terbuka, dan semua sumber dianggap penting sebagai sumber 

informasi 

4) Penelitian Verifikatif (Verificative Research) adalah jenis penelitian yang 

bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga 

diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian 

sebelumnya 

5) Riset operasi (Operation Research) atau disebut juga riset operasional adalah 

cabang interdisiplin dari matematika terapan dan sains formal yang 

menggunakan model-model seperti model matematika, statistika, dan algoritma 

untuk mendapatkan nilai optimal atau nyaris optimal pada sebuah masalah yang 
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kompleks. Riset operasi biasanya digunakan untuk mencari nilai maksimal 

(profit, performa lini perakitan, hasil panen, bandwith dll) atau nilai minimal 

(kerugian, risiko, biaya, dll) dari sebuah fungsi objektif. Riset operasi bertujuan 

membantu manajemen mendapatkan tujuannya melalui proses ilmiah 

6) Riset pemasaran (Marketing Research) adalah pencarian informasi yang akurat 

dalam bidang pemasaran yang melibatkan antara konsumen, pelanggan dan 

publik untuk mengidentifikasi dan menetapkan peluang dan masalah pemasaran, 

menciptakan, menjaga dan mengevaluasi kegiatan pemasaran. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menjadikan topik baru lebih dikenal masyarakat luas, 

memberikan gambaran dasar mengenai topik bahasan, menggeneralisasi gagasan 

dan mengembangkan teori yang bersifat tentatif, membuka kemungkinan akan 

diadakannya penelitian lanjutan terhadap topik yang dibahas, serta menentukan 

teknik dan arah yang akan digunakan dalam penelitian berikutnya 

7) Riset Pasar (Market Research) adalah sesuatu kegiatan untuk mengetahui apa 

saja yang diperlukan pasar atau masyarakat dan juga mengetahui para pesaing 

bisnis. Dengan diketahuinya apa saja yang dibutuhkan pasar dan juga pesaing 

yang ada dapat membuat produk ataupun jasa yang sesuai dengan pasar dan 

dapat membuat produk atau jasa dapat bersaing di pasaran 

 

2.1. Tujuan 

Tujuan PKM-P adalah menumbuhkembangkan minat dan rasa ingin tahu 

(curiosity) mahasiswa terhadap persoalan, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi 

bangsa Indonesia, menemukan solusi ilmiah yang tepat sehingga mampu 

menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat baik bagi masyarakat akademik 

maupun masyarakat luas. 

 

2.2. Ruang Lingkup 

PKM-P disarankan lebih fokus pada penelitian terapan/aplikatif (Applied 

Research) sesuai dengan misinya yang lebih mengutamakan manfaat bagi 

masyarakat. Disamping lebih menitikberatkan pada unsur kreativitas dan inovasi, 

ketidaklengkapan instrumen atau peralatan riset canggih, menyebabkan PKM-P 

disarankan untuk tidak bersifat Riset Dasar (Basic Research). 

 

2.3. Luaran 

Luaran kegiatan PKM-P yaitu Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Artikel 

Ilmiah (Catatan : Nama Pembimbing dapat dituliskan sebagai Penulis anggota pada 

urutan terakhir) dan/atau Produk Program. Bagi Tim yang sudah mempublikasikan 

artikelnya maka tidak diwajibkan menulis artikel, cukup mengirimkan atau 

mengunggah artikel yang sudah dipublikasikan tersebut. 
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2.4. Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengunggahan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Peserta PKM-P adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S-1 atau 

Diploma yang terdaftar di PD-Dikti 

b. Anggota kelompok peneliti berjumlah 3 (tiga) orang 

c. Nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak boleh 

disingkat 

d. Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti, atau tim pengusul 

dan anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan 

e. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau 

dari satu program studi yang sama, dalam satu Perguruan Tinggi yang sama  

f. Keanggotaan setiap kelompok PKM-P disarankan berasal dari minimal dua 

angkatan yang berbeda 

g. Besarnya dana penelitian per judul Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) s.d. Rp 

12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) 

h. Jumlah  halaman INTI  setiap Proposal maksimum  adalah  10 (sepuluh) mulai 

Pendahuluan sampai dengan Daftar Pustaka 

i. Keseluruhan Proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran file 

maksimum 5MB dan diberi nama: namaketuapeneliti_namapt_PKMP.pdf 

kemudian diunggah ke website pkm.uns.ac.id 

 

2.5. Sistematika Proposal Kegiatan 

Proposal PKM-P ditulis menggunakan : 

• Huruf Times New Roman ukuran 12  

• Jarak baris 1,15 spasi 

• Ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-

masing 3 cm.  

• Halaman Sampul sampai dengan Daftar Isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, 

ii, iii,.. dst yang diletakkan pada sudut kanan bawah 

• Halaman pengesahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan 

Proposal, oleh sebab itu setelah ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang 

Kemahasiswaan Perguruan Tinggi dan dicap kemudian dipindai dan disimpan 

dalam format PDF dan digabungkan ke file Proposal yang akan diunggah ke 

website pkm.uns.ac.id untuk seleksi PIM-UNS atau SIMBelmawa.ristekdikti.go.id 

untuk seleksi Dikti). 
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• Halaman utama yang dimulai dari Pendahuluan sampai dengan halaman Lampiran 

diberi halaman dengan angka Arab: 1, 2, 3,...dst. yang diletakkan pada sudut kanan 

atas.  

• Format penulisannya mengikuti sistematika sebagai berikut : 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 1.1). 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 1.2). 

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang atau justifikasi ilmiah disusunnya PKM-P dan 

permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) 

penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan apa yang ditargetkan serta 

kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu pengusul/tim. 

Luaran yang diharapkan dan manfaat dari kegiatan juga disajikan pada bab ini. 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka menguraikan hasil temuan peneliti lain yang diperoleh dari 

pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya proposal PKM-P. Tinjauan 

Pustaka bukan kumpulan teori, namun merupakan rangkaian hasil yang sudah 

dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu 

peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti (State of the 

Art). 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Bab ini mengungkapkan metode penelitian yang akan diterapkan disertai tahapan 

penelitian yang akan dilaksanakan, prosedur, luaran, indikator capaian yang 

terukur di setiap tahapan, teknik pengumpulan data (PKM-P yang menggunakan 

metode survei agar melampirkan kuisener lengkap, diletakkan setelah Lembar 

Daftar Pustaka dan tidak dihitung sebagai Halaman INTI) dan analisis data, cara 

penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

4.1 Anggaran Biaya 

Rekomendasi bagi pengalokasian dan penggunaan dana PKM-PE dan PKM-PSH, 

untuk operasional dan administrasi adalah 80 dan 20% masing-masingnya. Khusus 

untuk biaya perjalanan PKM -PE, dilakukan seefisien dan seminimal mungkin (at 

cost). Sedangkan untuk PKM-PE atau PKM-PSH yang berbasis aktivitas lapangan, 

biaya perjalanan disusun seefisien dan seoptimal mungkin mengacu kepada 

peraturan Menteri Keuangan RI. 

Dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis ON LINE, item biaya 

yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB PKM-P adalah: 

• Fee atau Honorarium untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3 

• Konsumsi untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3 
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• Pembelian atau penyewaan Komputer PC, Labtop, Printer, Ponsel, Kamera, 

Handycam, sewa laboratorium, peralatan laboratorium lainnya (jika sifatnya 

wajib agar besarannya tidak melebihi Rp 1.500.000,-) termasuk peralatan gelas 

• Penyusunan, penggandaan dan penjilidan Laporan Kemajuan, Laporan Akhir 

(kecuali PTS, atau PTN yang mewajibkan hardcopy) 

• Kertas lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan (eceran) 

• Perjalanan seminar Luar Kota 

Rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun sesuai dengan kebutuhan dan disusun 

mengikuti format pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Format Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PKM-P 

No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1 Peralatan penunjang  

2 Bahan habis pakai  

3 Perjalanan  

4 Lain-lain  

Jumlah  

 

4.2 Jadwal Kegiatan 

Jadwal kegiatan antara 3 s.d 5 bulan, disusun dalam bentuk bar chart sesuai 

dengan format pada (Lampiran 9.1) 

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 penelitian yang dicantumkan di dalam daftar pustaka. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pendamping yang 

ditandatangani (Lampiran 9.2) 

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan (Lampiran 9.3). 

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas (Lampiran 

9.4) 

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti (Lampiran 9.5). 

 

2.6. Sumber Dana Kegiatan 

Sumber dana PKM-P berasal dari Ditjen Belmawa, internal Perguruan Tinggi, 

dan pihak lain. Jika ada sumber dana selain dari Ditjen Belmawa, wajib melampirkan 

surat pernyataan bantuan dana. 
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2.7. Seleksi dan Evaluasi Proposal 

Seleksi dan evaluasi proposal PKM-P dilakukan secara daring. Komponen 

penilaian Evaluasi Daring Tahap 2 menggunakan formulir sebagaimana pada 

Lampiran 1.3. dan Lampiran 1.4. 
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BAB 3.  PKM-KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) 

 

3.1 Pendahuluan 

Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) merupakan program 

pengembangan pemahaman dan keterampilan mahasiswa menjadi wirausaha. PKM-K 

tidak semata-mata berorientasi pada laba (profit), akan tetapi lebih mengutamakan 

jenis komoditas usaha yang menunjukkan kepakaran tim. Komoditas usaha yang 

dihasilkan mahasiswa dapat berupa barang atau jasa yang selanjutnya merupakan 

salah satu modal dasar mahasiswa dalam berwirausaha dan memasuki pasar. 

Komoditas tim PKM-K hendaknya tidak menjadi kompetitor produk sejenis yang 

merupakan penghasilan masyarakat. Pelaku utama berwirausaha dalam hal ini adalah 

mahasiswa, bukan masyarakat, ataupun mitra lainnya. 

 

3.2 Tujuan 

Tujuan PKM-K adalah memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa 

untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif sebagai bekal berwirausaha sebelum atau 

setelah menyelesaikan studi. PKM-K diharapkan dapat menjadi cikal bakal 

kemunculan produk usaha di Indonesia karya mandiri bangsa. 

 

3.3 Ruang Lingkup 

Meskipun kuliner paling memenuhi kriteria PKM-K yang berorientasi pada 

profit, namun PKM-K sejatinya lebih mengutamakan solusi tantangan intelektual 

yang mendasari lahirnya komoditas usaha baru dan unik. Artinya komoditas usaha 

harus merupakan jelmaan penguasaan iptek mahasiswa. 

 

3.4 Luaran 

Luaran kegiatan PKM-K adalah Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Artikel 

Ilmiah (Nama Pembimbing bisa dituliskan sebagai Penulis anggota) dan Produk 

Usaha (barang atau jasa komersial). Bagi Tim yang sudah mempublikasikan 

artikelnya maka tidak diwajibkan menulis artikel lagi, cukup mengirimkan atau 

mengunggah artikel tersebut. 
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Gambar 3.1 Beberapa contoh komoditas PKM-K 

 

3.5 Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Peserta PKM-K adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S-1 atau 

Diploma yang terdaftar di PD-Dikti 

b. Anggota kelompok pengusul berjumlah 3–5 orang 

c. Nama-nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak boleh 

disingkat 

d. Tidak terikat bidang ilmu, namun bidang kegiatan disarankan sesuai dengan 

bidang ilmu ketua kelompok/tim dengan anggota dianjurkan berasal dari lintas 

bidang 

e. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau 

dari satu program studi yang sama, dalam satu Perguruan Tinggi yang sama  

f. Keanggotaan setiap kelompok PKM-K disarankan berasal dari minimal dua 

angkatan yang berbeda 

g. Besarnya dana kegiatan per judul Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) s.d. Rp 

12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) 

h. Jumlah halaman INTI yang diperkenankan untuk setiap proposal adalah 

maksimum 10 (sepuluh) dihitung mulai Pendahuluan sampai dengan Jadwal 

Kegiatan 

j. Keseluruhan Proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran 

maksimum 5MB, diberi nama file: namaketuapeneliti_namapt_PKMK.pdf, 

kemudian diunggah ke website pkm.uns.ac.id 

 

 



 

16 

3.6 Sistematika Proposal Kegiatan 

Proposal PKM-K ditulis menggunakan : 

• Huruf Times New Roman ukuran 12 

• Jarak baris 1,15 spasi 

• Ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-

masing 3 cm.  

• Halaman Sampul sampai dengan Daftar Isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, 

ii, iii,.. dst yang diletakkan pada sudut kanan bawah. 

• Halaman pengesahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan 

Proposal, oleh sebab itu setelah ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang 

Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret dan dicap kemudian dipindai dan 

disimpan dalam format PDF dan digabungkan ke file Proposal yang akan 

diunggah ke website pkm.uns.ac.id untuk seleksi PIM-UNS atau 

SIMBelmawa.ristekdikti.go.id untuk seleksi Dikti). 

• Halaman utama yang dimulai dari Pendahulan sampai dengan halaman Lampiran 

diberi halaman dengan angka Arab: 1, 2, 3, ...dst yang diletakkan pada sudut kanan 

atas. 

• Format penulisannya mengikuti sistematika sebagai berikut : 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 2.1). 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 2.2). 

DAFTAR ISI 

BAB I. PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang, atau alasan yang mendasari disusunnya proposal PKM-K, 

apakah berdasar atas hasil riset pasar? Atau inisiatif sendiri untuk membuka 

pangsa pasar? Ungkapkan pula jenis dan spesifikasi teknis komoditas yang akan 

menjadi modal berwirausaha 

BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 

Pada bab ini, uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi 

sumberdaya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang 

direncanakan. Sajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha (cash 

flow minimal untuk 1 tahun kedepan yang dapat menunjukkan keberlanjutan 

usaha).  

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang teknik/cara membuat komoditas 

usaha, mengemas dan memasarkannya sekaligus tahapan pekerjaan dalam 

pencapaian tujuan program. 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

4.1 Anggaran Biaya 
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Rekomendasi bagi pengalokasian dan penggunaan dana PKM-K, untuk 

operasional dan administrasi adalah 80 dan 20% masing-masingnya. Khusus 

untuk biaya perjalanan PKM-K, dilakukan seefisien dan seminimal mungkin (at 

cost). Dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis ON LINE, item 

biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB PKM-K adalah: 

• Fee atau Honorarium untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3 

• Konsumsi untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3 

• Pembelian atau penyewaan Komputer PC, Labtop, Printer, Ponsel, Kamera, 

Handycam, sewa laboratorium, peralatan laboratorium lainnya (jika sifatnya 

wajib agar besarannya tidak melebihi Rp 1.500.000,-) termasuk peralatan 

gelas 

• Penyusunan, penggandaan dan penjilidan Laporan Kemajuan, Laporan Akhir 

(kecuali PTS, atau PTN yang mewajibkan hardcopy) 

• Kertas lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan (eceran) 

• Perjalanan seminar Luar Kota 

 

Rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun mengikuti format Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Format Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PKM-K 

No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1 Peralatan penunjang  

2 Bahan habis pakai  

3 Perjalanan  

4 Lain-lain  

Jumlah  

 

4.2 Jadwal Kegiatan 

Jadwal kegiatan antara 3-5 bulan dan disusun dalam bentuk bar chart untuk 

rencana kegiatan yang diajukan dan sesuai dengan format pada Lampiran 9.1. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping lengkap yang 

ditandatangani (Lampiran 9.2). 

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan (Lampiran 9.3). 

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas (Lampiran 

9.4). 

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana (Lampiran 9.5). 

 

3.7 Sumber Dana Kegiatan 

Sumber dana PKM-K berasal dari Ditjen Belmawa, internal Perguruan Tinggi, 

dan pihak lain. Jika ada sumber dana selain dari Ditjen Belmawa, wajib melampirkan 

surat pernyataan bantuan dana. 



 

18 

 

3.8 Seleksi dan Evaluasi Proposal 

Seleksi dan evaluasi proposal PKM-K dilakukan secara daring. Komponen 

penilaian Evaluasi Daring menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 2.3. 

dan Lampiran 2.4. 
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BAB 4. PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM-M) 

 

4.1 Pendahuluan 

Program Kreativitas Mahasiswa-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) 

merupakan program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam upaya 

menyelesaikan persoalan atau memenuhi kebutuhan masyarakat yang kehidupannya 

tidak berorientasi pada profit. Dalam hal ini mitra PKM-M antara lain Sekolah, Panti 

Asuhan, Pemerintah, Karang taruna, Kelompok PKK atau masyarakat lainnya. PKM-

M dapat berupa upaya untuk membangun keterampilan usaha, penataan dan 

perbaikan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, pengenalan dan 

pemahaman aspek hukum adat, upaya mengatasi buta aksara dan lain-lain. Kesalahan 

dalam pemilihan mitra umumnya mengakibatkan kesalahan slot bidang ke PKM-T 

(masyarakat yang berorientasi pada profit). Agar PKM-M bermanfaat bagi mitranya, 

mahasiswa diwajibkan untuk bertukar pikiran dengan masyarakat sasaran terlebih 

dahulu dalam rangka mengidentifikasi permasalahan mereka. Oleh karena aktivitas 

PKM-M merupakan program pendampingan atau pemberdayaan masyarakat dalam 

memperoleh jawab atas persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, di dalam usul 

PKM-M harus dilampirkan surat pernyataan kesediaan bekerjasama dari masyarakat 

sasaran. Perlu diperhatikan bahwa Kepala Desa, Kepala RW atau RT tidak termasuk 

ke dalam mitra PKM-M, sebab PKM-M hanya mengurusi sekelompok kecil 

masyarakat. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama cukup ditandatangani Ketua 

Kelompok. 

 

4.2 Tujuan 

Tujuan PKM-M adalah memotivasi mahasiswa untuk menumbuhkan empatinya 

terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat. Sekaligus untuk memberi 

kemanfaatan eksistensinya bagi masyarakat. 

 

4.3 Ruang Lingkup 

Pada prinsipnya PKM-M meliputi (1) pembentukan wirausaha baru dan (2) 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat atau lingkungan 

 

4.4 Luaran 

Luaran kegiatan PKM-M yaitu Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Artikel 

Ilmiah (Nama Pembimbing bisa dituliskan sebagai Penulis anggota) dan/atau Produk 

Program. Bagi Tim yang sudah mempublikasikan artikelnya maka tidak diwajibkan 

menulis artikel lagi, cukup mengirimkan atau mengunggah artikel tersebut. 
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4.5 Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengunggahan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Peserta PKM-M adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S-1 atau 

Diploma yang terdaftar di PD-Dikti 

b. Anggota kelompok pengusul berjumlah 3–5 orang 

c. Nama-nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak boleh 

disingkat 

d. Bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan tidak harus sesuai 

dengan bidang ilmu ketua kegiatan, dan anggota dari lintas bidang sangat 

dianjurkan 

e. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau 

dari satu program studi yang sama, dalam satu Perguruan Tinggi yang sama  

f. Keanggotaan setiap kelompok PKM-M disarankan berasal dari minimal dua 

angkatan yang berbeda 

g. Besarnya dana kegiatan per judul Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) s.d. Rp 

12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) 

h. Jumlah halaman INTI setiap Proposal adalah maksimum 10 (sepuluh) dihitung 

mulai dari Pendahuluan sampai dengan Jadwal Kegiatan 

i. Keseluruhan Proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran file 

maksimum 5 MB dan diberi nama: namaketuapeneliti_namapt_PKMM.pdf, 

kemudian diunggah ke website pkm.uns.ac.id 

 

4.6 Sistematika Proposal Kegiatan 

Proposal PKM-M ditulis menggunakan : 

• Huruf Times New Roman ukuran 12  

• Jarak baris 1,15 spasi  

• Ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-

masing 3 cm.  

• Halaman Sampul sampai dengan Daftar Isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, 

ii, iii,.. dst yang diletakkan pada sudut kanan bawah. 

• Halaman pengesahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan 

Proposal, oleh sebab itu setelah ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang 

Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret dan dicap kemudian dipindai dan 

disimpan dalam format PDF dan digabungkan ke file Proposal yang akan 

diunggah ke website pkm.uns.ac.id untuk seleksi PIM-UNS) atau 

SIMBelmawa.ristekdikti.go.id untuk seleksi Dikti). 
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• Halaman utama yang dimulai dari Pendahulan sampai dengan halaman Lampiran 

diberi halaman dengan angka arab: 1, 2, 3, ...dst yang diletakkan pada sudut kanan 

atas.  

• Serta mengikuti sistematika sebagai berikut : 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 3.1). 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 3.2). 

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang disusunnya proposal PKM-M dengan mengungkap 

identitas mitra dan permasalahan yang dihadapi mereka dan seberapa tinggi level 

urgensinya dibandingkan persoalan eksisting lainnya. Luaran yang diharapkan 

dari kegiatan ini dan manfaat kegiatan juga harus disajikan pada bab ini. 

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 

Pada bab ini diuraikan secara kuantitatif jumlah, profil dan kondisi sosial 

ekonomimasyarakat sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan PKM-M. 

Uraikan pula kondisidan potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi 

maupun lingkungan yang relevandengan kegiatan yang akan dilakukan. Hindari 

adanya kegiatan penelitian atau kegiatansurvei dalam Proposal PKM-M. 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Pada bab ini uraikan secara jelas pola dan frekuensi pelaksanaan program 

(pelatihan, pendampingan, demplot, konsultasi, rekayasa sosial dll), teknik 

pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta tahapan pekerjaan dalam 

pencapaian tujuan program. BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

4.1 Anggaran Biaya 

Kesuksesan PKM -M umumnya dicapai jika frekuensi ke lapangan dilakukan 

sebanyak minimal 5 (lima) kali agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Jumlah mitra PKM-M cukup 5-10 orang. Rekomendasi bagi pengalokasian dan 

penggunaan dana PKM-M, untuk operasional dan administrasi adalah 80 dan 20% 

masing-masingnya. Khusus untuk biaya perjalanan PKM-M dalam kota, 

dilakukan seefisien dan seminimal mungkin (at cost). Sedangkanuntuk PKM-M 

di luar kota, biaya perjalanan disusun seefisien dan seoptimal mungkin mengacu 

kepada peraturan Menteri Keuangan RI. 

Dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis ON LINE, item biaya 

yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB PKM-M adalah: 

• Fee atau Honorarium untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3 

• Konsumsi untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3/kelompok mitra 

• Pembelian atau penyewaan Komputer PC, Labtop, Printer, Ponsel, Kamera, 

Handycam, sewa aula desa, doorprize, gimmick dan sejenisnya, 
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• Penyusunan, penggandaan dan penjilidan Laporan Kemajuan, Laporan Akhir 

(kecuali PTS, atau PTN yang mewajibkan hardcopy) 

• Kertas lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan (eceran) 

• Perjalanan seminar Luar Kota 

 

Rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun sesuai kebutuhan dan 

mengikuti format Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Format Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PKM-M 

No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1 Peralatan penunjang  

2 Bahan habis pakai  

3 Perjalanan  

4 Lain-lain  

Jumlah  

 

4.2 Jadwal Kegiatan 

Jadwal kegiatan antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan dan disusun dalam bentuk 

bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan dan sesuai dengan format pada 

Lampiran 9.1.  

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping lengkap yang 

ditandatangani (Lampiran 9.2) 

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan (Lampiran 9.3). 

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas (Lampiran 

9.4).  

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana (Lampiran 9.5)  

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra (Lampiran 9.6). 

Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja. 

 

4.7 Sumber Dana Kegiatan 

Sumber dana PKM-M berasal dari Ditjen Belmawa, internal Perguruan Tinggi, 

dan pihak lain. Jika ada sumber dana selain dari Ditjen Belmawa, wajib melampirkan 

surat pernyataan bantuan dana. 

 

4.8 Seleksi dan Evaluasi Proposal 

Seleksi dan evaluasi proposal PKM-M dilakukan secara daring. Komponen 

penilaian evaluasi Proposal daring menggunakan formulir sebagaimana pada 

Lampiran 3.3. dan Lampiran 3.4. 
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BAB 5. PKM-PENERAPAN TEKNOLOGI (PKM-T) 

 

5.1 Pendahuluan 

Program Kreativitas Mahasiswa Penerapan Teknologi (PKM-T) merupakan 

program bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi (peningkatan mutu produk, 

perbaikan proses produksi, peningkatan kapasitas produksi pengolahan limbah, 

sistem jaminan mutu, kemasan dan lain -lain) atau manajemen (konflik sosial SDM, 

pemasaran, pembukuan, status usaha, hak cipta dan lain-lain) atau lainnya bagi 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. Mitra program yang dimaksud dalam hal ini adalah kelompok masyarakat 

yang berorientasi pada profit termasuk kelompok tani, kelompok nelayan, sanggar 

tari, klinik bersalin dan lain-lain. PKM-T mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran 

dengan mitra dalam rangka mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan mitra, 

karena produk PKM-T merupakan solusi atas persoalan prioritas mitra. Jadi persoalan 

PKM-T bukan merupakan inisiatif mahasiswa, tetapi berasal dari permintaan mitra. 

Dengan demikian, di dalam proposal PKM-T harus dilampirkan Surat Pernyataan 

Kesediaan Bekerjasama dari Mitra. Kekeliruan dalam memilih mitra dapat 

mengakibatkan kesalahan dalam pemilihan slot program menjadi PKM-M. 

 

5.2 Tujuan 

Tujuan PKM-T adalah memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi 

membangun jejaring profesional dengan dunia usaha, mengidentifikasi persoalan atau 

kebutuhan mereka dan menemukan solusinya. 

 

5.3 Ruang Lingkup 

Pada hakekatnya PKM-T terbuka bagi semua bidang ilmu karena teknologi 

secara luas dapat dimaknai sebagai cara untuk memadukan sumber-sumber, guna 

menghasilkan produk-produk yang dikehendaki baik barang maupun jasa, 

menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memuaskan keinginan. Jadi 

teknologi tidak terbatas pada bidang teknik semata, tetapi juga menyangkut bidang 

lain termasuk bidang sosial humaniora. Dengan demikian, kegiatan PKM-T meliputi 

aspek sumber daya manusia, bahan baku, proses dan peralatan produksi, desain 

kemasan, manajemen termasuk promosi dan pemasaran produk, status usaha, 

perlindungan hak cipta. 
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5.4 Luaran 

Luaran kegiatan PKM-T yaitu Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Artikel 

Ilmiah (Nama Pembimbing bisa dituliskan sebagai Penulis anggota) dan/atau Produk 

Program (alat/perkakas, desain, piranti lunak, model, jasa dan lainnya). Bagi Tim 

yang sudah mempublikasikan artikelnya maka tidak diwajibkan menulis artikel lagi, 

cukup mengirimkan atau mengunggah artikel tersebut. 

 

5.5 Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengunggahan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Peserta PKM-T adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S-1 atau 

Diploma yang terdaftar di PD-Dikti 

b. Anggota kelompok pengusul berjumlah 3–5 orang. Nama-nama pengusul (ketua 

dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat 

d. Bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kegiatan/tim dan anggota 

dari lintas bidang sangat dianjurkan 

e. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau 

dari satu program studi yangsama, dalam satu Perguruan Tinggi yang sama  

f. Keanggotaan setiap kelompok PKM-T disarankan berasal dari minimal dua 

angkatan yang berbeda 

g. Besarnya dana kegiatan per judul Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) s.d. 

Rp12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) 

h. Jumlah halaman INTI yang diperkenankan untuk setiap proposal adalah 

maksimum 10 (sepuluh) dihitung mulai Pendahuluan sampai dengan daftar 

Pustaka 

i. Keseluruhan Proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran file 

maksimum 5 MB dan diberi nama: namaketuapeneliti_namapt_PKMT.pdf, 

kemudian diunggah ke website pkm.uns.ac.id 

 

5.6 Sistematika Proposal Kegiatan 

Proposal PKM-T ditulis menggunakan : 

• Huruf Times New Roman ukuran 12  

• Jarak baris 1,15 spasi 

• Ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-

masing 3 cm.  

• Halaman Sampul sampai dengan Daftar Isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, 

ii, iii,.. dst yang diletakkan pada sudut kanan bawah. 

• Halaman pengesahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan 

Proposal, oleh sebab itu setelah ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang 
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Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret dan dicap kemudian dipindai dan 

disimpan dalam format PDF dan digabungkan ke file Proposal yang akan 

diunggah ke website pkm.uns.ac.id untuk seleksi PIM-UNS) atau 

SIMBelmawa.ristekdikti.go.id untuk seleksi Dikti). 

• Halaman utama yang dimulai dari Pendahulan sampai dengan halaman Lampiran 

diberi halaman dengan angka arab: 1, 2, 3, ...dst yang diletakkan pada sudut kanan 

atas.  

• Format penulisannya mengikuti sistematika sebagai berikut : 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 4.1). 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 4.2). 

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Pada bab ini, ungkapkan proses identifikasi masalah bersama mitra yang akan 

diselesaikan. Upayakan untuk memperoleh persoalan prioritas mitra yang dipindai 

mulai dari aspek hulu sampai dengan hilirnya. PKM-T disarankan hanya fokus 

pada satu persoalan prioritas baik dari aspek teknologi maupun sosial humaniora. 

Pada kedua aspek itupun cukup satu persoalan prioritas mitra yang ditangani, 

apakah bagian hulu, proses dan hilirnya. 

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 atau aspek-aspek manajemen yang mencakup 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. 

Pada bab ini pula disajikan jenis Luaran yang akan dihasilkan disertai penjelasan 

manfaatnya bagi mitra. 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Uraikan secara ilmiah semua hal yang relevan dengan persoalan atau kebutuhan 

prioritas mitra yang akan diselesaikan, termasuk solusi yang ditawarkan. 

Jikasolusinya 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 a pihak lain. 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Pada bab ini, uraikan secara lengkap teknik/cara pelaksanaan program (apakah 

pendidikan, konsultasi, pelatihan, rekayasa keteknikan, rekayasa sosial, 

pendampingan, pengujian mutu, dll) dan tahapan pekerjaan dalam pencapaian 

tujuan program. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

4.1 Anggaran Biaya 

Rekomendasi bagi pengalokasian dan penggunaan dana PKM-T, untuk 

operasional dan administrasi adalah 80 dan 20% masing-masingnya. 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. 

Dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis ON LINE, item biaya 

yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB PKM-T adalah: 

• Fee atau Honorarium untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3/mitra 

• Konsumsi untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3/kelompok mitra 

• Pembelian atau penyewaan Komputer PC, Labtop, Printer, Ponsel, Kamera, 

Handycam, sewa laboratorium, peralatan laboratorium lainnya (jika sifatnya 

wajib agar besarannya tidak melebihi Rp 1.500.000,-) termasuk peralatan gelas, 

• Penyusunan, penggandaan dan penjilidan Laporan Kemajuan, Laporan Akhir 

(kecuali PTS, atau PTN yang mewajibkan hardcopy) 

• Kertas lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan (eceran) 

• Perjalanan seminar Luar Kota 

 

Rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun sesuai dengan kebutuhan dan disusun 

mengikuti format Tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Format Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PKM-T 

No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1 Peralatan penunjang  

2 Bahan habis pakai  

3 Perjalanan  

4 Lain-lain  

Jumlah  

 

4.2 Jadwal Kegiatan 

Jadwal kegiatan antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan dan disusun dalam 

bentuk barchart untuk rencana kegiatan yang diajukan dan sesuai dengan 

format pada Lampiran9.1. 

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 
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping lengkap yang 

ditandatangani (Lampiran 9.2) 

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan (Lampiran 9.3). 

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 

(Lampiran 9.4). 

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana (Lampiran 9.5)  

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra (Lampiran 9.6).  

Lampiran 6. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkan. 

Lampiran 7. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja. 

 

5.7 Sumber Dana Kegiatan 

Sumber dana PKM-T berasal dari Ditjen Belmawa, internal Perguruan Tinggi, 

dan pihak-pihak lain. Jika ada sumber dana selain dari Ditjen Belmawa, wajib 

melampirkan surat pernyataan bantuan dana. 

 

5.8 Seleksi dan Evaluasi Proposal 

Seleksi dan evaluasi proposal PKM-T dilakukan secara daring. Komponen 

penilaian evaluasi Proposal daring menggunakan formulir sebagaimana pada 

Lampiran 4.3. dan Lampiran 4.4.  
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BAB 6. PKM-KARSA CIPTA (PKM-KC) 

 

6.1 Pendahuluan 

Program Kreativitas Mahasiswa-Karsa Cipta (PKM-KC) merupakan program 

penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, bersifat konstruktif 

meskipun karya tersebut belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak 

lain. Produk PKM-KC harus sudah berada pada skala siap pakai dan fungsional atau 

minimal skala prototip siap diuji coba. PKM-KC menekankan KEASLIAN IDE dan 

bukan TIRUAN yang dicoba ditiru untuk dikonstruksikan. Gambar 6.1. ditampilkan 

sebagai salah satu sumber inspirasi yang ditemukan di pulau Bali untuk menjadi 

produk PKM-KC. Pratima yang merupakan bagian penting Pura di Bali, rentan dicuri 

karena tidak ada penjagaan khusus di samping nilai budayanya yang tinggi. Sampai 

saat ini belum ada upaya melindunginya dari pencuri barang-barang antik dan 

berharga. Membuatkan misalnya sangkar gelombang elektromagnetik tidak kasat 

mata yang berbasis sensor suhu tubuh berpotensi menjadi produk PKM-KC yang 

atraktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1 Pratima Pura di Bali 

 

6.2 Tujuan 

Tujuan PKM-KC adalah menumbuhkembangkan daya kreasi dan inovasi 

berbasis iptek dalam upaya menghasilkan suatu sistem, desain, model/barang, 

prototip, aplikasi, maket atau jasa layanan yang bermanfaat bagi kampus, pemerintah, 

dunia usaha atau masyarakat luas. 
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6.3 Ruang Lingkup 

Kegiatan dan produk PKM -KC disarankan agar sesuai atau relevan dengan 

kepakaran tim pengusul. PKM-KC berada pada posisi pasca PKM-P atau produk riset 

lainnya.Sumber inspirasi dalam PKM-KC antara lain: 

a. Hasil riset yang baru sampai tahap gambar desain teknis dan belum menghasilkan 

prototipe atau lainnya yang siap diujicoba 

b. Solusi atas persoalan, kebutuhan atau tantangan yang dihadapi masyarakat 

kampus, pemerintah, dunia usaha ataupun masyarakat luas. Jika tidak ditemukan 

hasil riset yang 

dapat dijadikan dasar solusi, maka PKM-kc dapat dilakukan melalui riset aplikatif 

yang menghasilkan produk fungsional 

c. Pengembangan atau penyempurnaan fungsi produk eksisting dengan tetap 

memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan yang relevan dengan menunjukkan 

perbedaannya 

Tahap maksimal kerja PKM-KC adalah sampai ke Fase Implementasi sehingga 

produk dapat difungsikan dan diperkirakan level kemanfaatannya. Dalam kasus 

tertentu, jika produk PKM-KC belum fungsional, paling tidak fase Konstruksi sudah 

tercapai dan diuji coba (lihat Gambar 6.2.), masih dapat diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2 Bagan alir proses konstruksi ide dalam PKM-KC 

 

Produk PKM-KC dapat menjadi titik pijak pengusulan dan pelaksanaan PKM-

K, PKM-M atau PKM-T pada tahun-tahun berikutnya. 

Kondisi kegiatan berikut tidak dapat dikategorikan PKM-KC: 

1) PKM-P yang menghasilkan model siap uji tetapi belum mencapai skala 1:1 dan 

fungsional 

2) Solusi bagi kebutuhan dunia usaha yang bersifat generik dan spesial tergolong ke 

dalam PKM-T. Akan tetapi jika solusi tersebut bersifat tidak generik (belum ada 
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produk dengan spesifikasi yang identik di pasar) maka kegiatan ini termasuk ke 

dalam PKM-KC. 

 

6.4 Luaran 

Luaran kegiatan PKM-KC yaitu Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Artikel 

Ilmiah (Nama Pembimbing bisa dituliskan sebagai Penulis anggota) dan Prototip atau 

Produk Fungsional. Bagi Tim yang sudah mempublikasikan artikelnya maka tidak 

diwajibkan menulis artikel lagi, cukup mengirimkan atau mengunggah artikel 

tersebut. 

Beberapa contoh produk PKM-KC dapat disebutkan antara lain: Kalkulator 

Amal dan Dosa, Scanner Penentu Usia Korban Kecelakaan, Aplikasi Gojek, Rumah 

Hunian Nyaman di Lingkungan Tak Nyaman, Detektor Gelembung Udara dalam 

Infus, Tarian, Ukiran, Musik, 

atau Lukisan Unik/Kontemporer terkait aspek Kesehatan, Pendidikan, Disabilitas dan 

lain-lain. 

 

6.5 Kriteria dan Pengusulan 

Kriteria, persyaratan pengusul dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Peserta PKM-KC adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S-1 

atau Diploma yang terdaftar di PD-Dikti 

b. Anggota kelompok pengusul berjumlah 3 (tiga) orang 

c. Nama-nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak boleh 

disingkat 

d. Kegiatan sesuai atau relevan dengan bidang ilmu Ketua Tim dan/atau 

kebhinekaan keilmuan tim pengusul 

e. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari program studi yang berbeda dalam satu 

Perguruan Tinggi yang sama  

f. Keanggotaan setiap kelompok PKM-KC disarankan berasal dari minimal 2 (dua) 

angkatan yang berbeda 

g. Besarnya dana kegiatan per judul minimal Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) s.d. 

Rp 12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) 

h. Jumlah halaman INTI yang diperkenankan untuk setiap proposal adalah 10 

(sepuluh) maksimum, terhitung mulai Pendahuluan sampai dengan daftar 

Pustaka 

i. keseluruhan Proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran file 

maksimum 5MB dan diberi nama NamaKetuaPeneliti_NamaPT_PKMKC.pdf, 

kemudian diunggah ke website pkm.uns.ac.id 
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6.6 Sistematika Proposal Kegiatan 

Proposal PKM-KC ditulis menggunakan : 

• Huruf Times New Roman ukuran 12  

• Jarak baris 1,15 spasi dan ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, 

dan bawah masing-masing 3 cm.  

• Halaman Sampul sampai dengan Daftar Isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, 

ii, iii,.. dst yang diletakkan pada sudut kanan bawah. 

• Halaman pengesahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan 

Proposal, oleh sebab itu setelah ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang 

Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret dan dicap kemudian dipindai dan 

disimpan dalam format PDF dan digabungkan ke file Proposal yang akan 

diunggah ke website pkm.uns.ac.id untuk seleksi PIM-UNS) atau 

SIMBelmawa.ristekdikti.go.id untuk seleksi Dikti). 

• Halaman utama yang dimulai dari Pendahulan sampai dengan halaman Lampiran 

diberi halaman dengan angka arab: 1, 2, 3, ...dst yang diletakkan pada sudut kanan 

atas.  

• Format penulisannya mengikuti sistematika sebagai berikut : 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 5.1). 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 5.2). 

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan proses identifikasi persoalan yang akan dicari solusi atau 

pengembangannya termasuk sumber inspirasinya. Jika titik pijaknya adalah hasil 

riset orang lain, maka nyatakan nama pelaksana dan institusi tim riset serta 

hasilnya yang akan dikonstruksikan dalam PKM-KC. Ungkapkan pula fase final 

yang akan dicapai dalam PKM-KC. 

• Jika akan melakukan pengembangan atau penyempurnaan atas produk eksisting 

di masyarakat atau sudah digunakan di kalangan terbatas, maka nyatakan nama 

produsen/ pembuat dan institusinya. Jangan lupa 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 titik NOL, artinya belum ada 

produk riset sebelumnya yang dapat dijadikan pijakan, 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. 

• Pada Bab 1 ini pula, nyatakan Luaran PKM-KC yang ditargetkan dan 

manfaatnya. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada PKM-KC ada kemungkinan pustaka acuan seperti yang lazim disitasi untuk 

PKM-P tidak ditemukan. Selain skripsi, tesis, disertasi, buku referensi, artikel 

jurnal ilmiah ataupun prosiding, tinjauan pustaka dalam PKM-KC diijinkan untuk 

mengacu pada informasi yang diperoleh melalui brosur, media cetak dan sumber-

sumber lainnya. Yang penting dalam bab ini adalah terungkapnya informasi 

ilmiah yang relevan dengan spesifikasi awal dan/atau akhir produk serta menjadi 

solusi yang bermanfaat. 

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN 

Pada bagian ini diuraikan tahap pelaksanaan program dan fase akhir yang akan 

dicapai secara rinci (Lihat Gambar 6.2). Dimulai dari koleksi data yang 

diperlukan untuk desain atau perancangan awal, menyusun desain teknis, 

membuat produk/jasa layanan, menguji keandalan karya, evaluasi level 

penerimaan masyarakat (jika dimungkinkan) dan lain-lain yang relevan. 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

4.1 Anggaran Biaya 

Rekomendasi bagi pengalokasian dan penggunaan dana PKM -KC, untuk 

operasional dan administrasi adalah 80 dan 20% masing-masingnya. Khusus 

untuk biaya perjalanan PKM-KC dilakukan seefisien dan seminimal mungkin (at 

cost). 

Dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis ON LINE, item biaya 

yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB PKM-KC adalah: 

• Fee atau Honorarium untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3/mitra 

• Konsumsi untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3/kelompok mitra 

• Pembelian atau penyewaan Komputer PC, Labtop, Printer, Ponsel, Kamera, 

Handycam, sewa laboratorium, peralatan laboratorium lainnya (jika sifatnya 

wajib agar besarannya tidak melebihi Rp 1.500.000,-) termasuk peralatan 

gelas, 

• Penyusunan, penggandaan dan penjilidan Laporan Kemajuan, Laporan Akhir 

(kecuali PTS, atau PTN yang mewajibkan hardcopy) 

• Kertas lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan (eceran) 

• Perjalanan seminar Luar Kota 

 

Rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun sesuai dengan kebutuhan dan 

disusun mengikuti format Tabel 6.1. berikut 

Tabel 6.1 Format Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PKM-KC 

No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1 Peralatan penunjang  

2 Bahan habis pakai  

3 Perjalanan  
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4 Lain-lain  

Jumlah  

 

4.2 Jadwal Kegiatan 

Jadwal kegiatan disesuaikan dengan Tahap Kegiatan dan dibatasi antara 3 (tiga) 

sampai 5 (lima) bulan. Disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan 

yang diajukan dan sesuai dengan format pada Lampiran 9.1.  

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad 

namapengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip 

dalamProposal dicantumkan dalam daftar pustaka. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pembimbing yang 

ditandatangani (Lampiran 9.2) 

Lampiran 2 Justifikasi Anggaran Kegiatan (Lampiran 9.3). 

Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas 

(Lampiran 9.4) 

Lampiran 4 Surat Pernyataan Ketua Pelaksana (Lampiran 9.5)  

Lampiran 5 Gambaran Teknologi yang Akan Diterapkembangkan. 

 

6.7 Sumber Dana Kegiatan 

Sumber dana PKM-KC berasal dari Ditjen Belmawa, internal Perguruan 

Tinggi, dan pihak-pihak lain. Jika ada sumber dana selain dari Ditjen Belmawa, wajib 

melampirkan surat pernyataan bantuan dana. 

 

6.8 Seleksi dan Evaluasi Proposal 

Seleksi dan evaluasi proposal PKM-KC dilakukan secara daring. Komponen 

penilaian desk evaluasi Proposal daring menggunakan formulir sebagaimana pada 

Lampiran 5.3. dan Lampiran 5.4. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Format Proposal PKM-P 

Lampiran 1.1. Format Halaman Sampul PKM-P (tulisan yang berhuruf merah dapat 

diganti sesuai dengan kebutuhan) 
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Lampiran 1.2. Format Halaman Pengesahan PKM-P (tulisan yang berhuruf merah 

dapat diganti sesuai dengan kebutuhan) 
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Lampiran 1.3. Formulir Review Substansi PKM-P 
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Lampiran 1.4. Formulir Review Administrasi PKM-P 
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Lampiran 2. Format Proposal PKM-K 

Lampiran 2.1. Format Halaman Sampul PKM-K (tulisan yang berhuruf merah dapat 

diganti sesuai dengan kebutuhan) 
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Lampiran 2.2. Format Halaman Pengesahan PKM-K (tulisan yang berhuruf merah 

dapat diganti sesuai dengan kebutuhan) 
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Lampiran 2.3. Formulir Review Substansi PKM-K 
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Lampiran 2.4. Formulir Review Administrasi PKM-K 
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Lampiran 3. Format Proposal PKM-M 

Lampiran 3.1. Format Halaman Sampul PKM-M (tulisan yang berhuruf merah dapat 

diganti sesuai dengan kebutuhan) 
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Lampiran 3.2. Format Halaman Pengesahan PKM-M (tulisan yang berhuruf merah 

dapat diganti sesuai dengan kebutuhan) 
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Lampiran 3.3. Formulir Review Substansi PKM-M 
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Lampiran 3.4. Formulir Review Administrasi PKM-M 
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Lampiran 4. Format Proposal PKM-T 

Lampiran 4.1. Format Halaman Sampul PKM-T (tulisan yang berhuruf merah dapat 

diganti sesuai dengan kebutuhan) 
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Lampiran 4.2. Format Halaman Pengesahan PKM-T (tulisan yang berhuruf merah 

dapat diganti sesuai dengan kebutuhan) 
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Lampiran 4.3. Formulir Review Substansi PKM-T 
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Lampiran 4.4. Formulir Review Administrasi PKM-T 
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Lampiran 5. Format Proposal PKM-KC 

Lampiran 5.1. Format Halaman Sampul PKM-KC (tulisan yang berhuruf merah dapat 

diganti sesuai dengan kebutuhan) 
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Lampiran 5.2. Format Halaman Pengesahan PKM-KC (tulisan yang berhuruf merah 

dapat diganti sesuai dengan kebutuhan) 
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Lampiran 5.3. Formulir Review Substansi PKM-KC 
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Lampiran 5.4. Formulir Review Administrasi PKM-KC 
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Lampiran 9. Format Pelengkap Administrasi Proposal 

Lampiran 9.1. Format Jadwal Kegiatan 

  

 

Lampiran 9.2. Biodata Ketua, Anggota, dan DosenPendamping 

Lampiran 9.2.1. Biodata Ketua dan Anggota 
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Lampiran 9.2.2.Biodata Dosen Pendamping 
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Lampiran 9.3.  Justifikasi Anggaran Kegiatan 
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Lampiran 9.4.Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
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Lampiran 9.5. Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana 
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Lampiran 9.6. Surat Pernyataan Kesediaan Kerja Sama dari Mitra 

 


