




Memanfaatkan teknologi yang sudah ada !





APA ITU PROPOSAL ?

• Proposal itu adalah kegiatan melamar, 

• Butuhkan trik agar lamaran tsb berhasil

• Jangan kelihatan kalau Nggombal
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APA ITU PROPOSAL ?
• Proposal itu seumpama 

“Sengget/Gothek” untuk 
menjangkau buah agar bisa jatuh. 

• Pilih sengget yang ukuran dan 
kekuatannya bisa menjangkau 
buah tersebut sehingga bisa jatuh

• Ukuran dan kekuatan sengget itu 
sama juga taat pada pedoman 
penulisan

• Taat secara Administrasi dan 
secara subtansi
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Penulisan Proposal

• Gunakan bahasa yang lugas, singkat
padat dan jelas

• Hindari penggunaan kalimat yang 
tidak tuntas, perlu diinterpretasikan
lagi

• Hindari bahasa asing yang tidak
baku



Apa itu PKMP?
• PKMP merupakan kreativitas yang inovatif dalam bidang penelitian yang 

bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi faktor penentu produk

2. Menemukan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih faktor,

3. Mengujicobakan suatu bentuk atau peralatan,

4. Merumuskan suatu metode pembelajaran, 

5. Melakukan inventarisasi sumber daya, 

6. Memodifikasi produk eksisting, 

7. Mengidentifikasi senyawa kimia didalam tanaman, 

8. Menguji khasiat ekstrat tanaman, 

9. Merumuskan teknik pemasaran, 

10. Survei kesehatan anak jalanan

11. Metode pembelajaran aksara bali disiswa sekolah dasar, 

12. Laju pertumbuhan ekonomi di sentra Kerajinan kasongan, 

14.dan lain-lain kegiatan yang memiliki kegiatan semacam itu.



SABUN DARI KULIT 
DURIAN
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Karakteristik PKMP

Merupakan kreativitas yang inovatif dalam 

menemukan hasil karya melalui penelitian pada 

bidang profesi masing-masing

 Menemukan kebaruan

 Membuktikan suatu hipotesis



JUDUL PKMP

• Judul harus positif, singkat, spesifik, jelas dan menarik. 

• Judul yang baik mengandung permasalahan, tujuan dan metode. 

• Tujuan dan output tergambar dalam judul dan harus sesuai dengan jenis PKMP sehingga tidak
salah kamar.  

• Harus mencerminkan output. 

• Tidak melebihi 20 kata



JUDUL PKMP
►Analisis

►Hubungan/Korelasi

►Kajian

►Pegaruh/ Implikasi

►Faktor-faktor

►Uji

►Identifikasi

►Evaluasi

►Karakteristik



CONTOH JUDUL PKMP
 Pengaruh Terapi Musik Langgam Jawa Jenis Campursari Terhadap

Penurunan Tingkat Kecemasan Pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha
(PSTW) Abiyoso Yogyakarta

 Evaluasi Klinis Dan Laboratori Pada Pasien Yang Menjalani Terapi Bekam

 Karakteristik Suara Anak Itik Umur Sehari (Day Old Ducling) Berdasarkan
Pengolahan Sinyal Digital Sebagai Pendugaan Jenis Kelamin (Sexing) Yang 
Objektif

 Pengaruh Penambahan Ekstrak Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana
L.) terhadap Lama Waktu Terjadinya ketengikan pada Minyak Kelapa
(Cocus mucifera L.) yang Dibuat Secara Basah Tradisional



Apa itu PKMT

• PKMT merupakan kreativitas yang inovatif dalam menciptakan suatu karya teknologi

yang dapat meningkatkan nilai tambah dan dibutuhkan oleh suatu kelompok

masyarakat

• Produk dapat berupa : prototipe, model, peralatan, proses, perangkat lunak,sistem

• PKMT mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan mitra, karena produk PKMT 

merupakan solusi atas persoalan yang diprioritaskan mitra (mitra sebagai entry point)

• Dasar Teknologi yang akan diterapkan sudah tersedia, bukan dicari melalui penelitian

dalam program ini
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Karakteristik PKMT

• Merupakan kreativitas yang inovatif dalam menciptakan suatu

karya teknologi (prototipe, model, peralatan, proses) yang 

dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat (kelompok tani, 

industri kecil, pedagang, koperasi, kelompok produktif lain)

• PKMT mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan mitra, 

karena produk PKMT merupakan solusi atas persoalan yang 

diprioritaskan mitra (mitra sebagai entry point)

• Dasar Teknologi yang akan diterapkan sudah tersedia, bukan

dicari melalui penelitian dalam program ini, pendekatan : uji

coba – kalibrasi – adaptasi teknologi



JUDUL PKMT

• Judul harus positif, singkat, spesifik, jelas dan menarik. 

• Judul yang baik mengandung permasalahan, tujuan dan metode. 

• Tujuan dan output tergambar dalam judul dan harus sesuai dengan jenis PKMT sehingga tidak
salah kamar.  

• Harus mencerminkan output bisa berupa prototipe, model, peralatan, proses, perangkat lunak
dan sistem. 

• Dalam PKMT Jangan sampai ada judul yang diawali dengan analisis atau hubungan atau faktor-
faktor yang mempengaruhi. 

• Judul harus mengandung kreativitas baru dan original di bidang teknologi, meliputi: modifikasi, 
penyempurnaan, pengembangan dan invensi

• Tidak melebihi 20 kata





Beda PKMP dan PKMT

• PKMP merupakan karya kreatif untuk menjawab
permasalahan, pengembangan dan teori yang 
dilaksanakan dengan pengumpulan data

• Pada PKMP,  pemecahan masalah belum ada dan itu
yang harus dicari

• PKMP dapat menghasilkan teknologi baru

• PKMT: menciptakan suatu karya teknologi

• Pada PKMT tidak ada lagi penelitian karena teknologi
sudah tersedia



APA ITU PKMKC

• PKMKC adalah Program Kreativitas Mahasiswa dalam bidang Karsa
Cipta

• Merupakan program   penciptaan yang   didasari atas karsa dan
nalar

• 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. 



PERBEDAAN PKMKC DAN PKMT

PKMKC PKMT

1 Karya Kreatif, inovatif dalam IPTEKS Karya Kreatif dan inovatif dalam
menciptakan karya teknologi

2 Sistem, desain, Barang, prototipe
dan artikel

Paten, model, desain, piranti lunak, 
jasa dan artikel

3 Tidak harus ada mitra Harus ada Mitra

4 Belum langsung bisa dimanfaatkan
pihak lain

Solusi untuk masalah mitra, langsung
digunakan

5 Bobot nilai: kontribusi produk
luaran terhadap perkembangan
IPTEKS

Ketepatan solusi
Manfaat bagi mitra
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Karakteristik PKMK

• Merupakan kreativitas penciptaan ketrampilan

berwirausaha dan berorientasi pada profit

• Umumnya didahului oleh survai pasar, karena
relevansinya yang tinggi terhadap terbukanya
peluang perolehan profit bagi mahasiswa

• Mahasiswa pengusul bisa bermitra dengan kelompok
masyarakat produktif, tapi kegiatan usaha yang 
didanai adalah kegiatan usaha dari mahasiswa
pengusul

• Ada perencanaan usaha. Sebagian besar dana yang 
diajukan akan teralokasikan untuk operasional usaha

 sebagai modal usaha.

• Tidak ada kegiatan penelitian



Bujang 
(Bakso Urat Jantung Pisang)
Alternatif Sajian Sehat yang 
Murah Meriah



JUDUL PKMK

• Judul mencerminkan adanya kreativitas

• Usaha harus jelas disebutkan

• Kegiatan profit harus tercermin
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Karakteristik PKMM

• Merupakan kreativitas yang inovatif dalam melaksanakan

program membantu masyarakat

• Merupakan program yang mampu memberikan peningkatan

kecerdasan, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat

seperti penataan dan perbaikan lingkungan, pelatihan

keterampilan kelompok masyarakat, pengembangan

kelembagaan masyarakat, penciptaan karya seni dan olah

raga, dll.

• PKMM menuntut ditetapkannya masyarakat sasaran

strategis dan persoalannya sebelum menyusun proposal.

• Tidak ada kegiatan penelitian. Pengetahuan atau teknologi yang 

akan digunakan dalam kegiatan pengabdian harus sudah dikenal 

dan dikuasai



KEGIATAN PKMM
Little Farmer, Mengenal Pertanian di Usia Dini



JUDUL PKMM

• Judul mencerminkan kegiatan pengabdian

• Kegiatan pengabdian berupa pelatihan, penerapan, pengarahan, 
pendampingan dll

• Mitra juga jelas disebutkan secara jelas
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Halaman Kulit Muka
Halaman Pengesahan
Daftar Isi
Ringkasan
BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang
1.2.Rumusan Masalah
1.3.Tujuan dan Urgensi (keutamaan)
1.4.Luaran Yang Diharapkan
1.5. Manfaat

BAB2. TINJAUAN PUSTAKA 
BAB3 .METODE PELAKSANAAN 
BAB4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Biaya
4.2. Jadwal Kegiatan

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pembimbing yang ditandatangani
2. Justifikasi Anggaran
3. Susunan Organisasi tim dan pembagian tugas
4.Surat Pernyataan Ketua

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL PKMP



Halaman Kulit Muka
Halaman Pengesahan
Daftar Isi
Ringkasan
BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Identifikasi Masalah
1.2.Potret dan profil Mitra
1.3.Tujuan dan Kegunaan Jangka Panjang
1.4.Luaran Yang Diharapkan

BAB2. TINJAUAN PUSTAKA 
BAB3 .METODE PELAKSANAAN 
BAB4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Biaya
4.2. Jadwal Kegiatan

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1. Biodata Ketua dan Anggota
2. Justifikasi Anggaran
3. Susunan Anggota tim dan pembagian tugas
4.Surat Pernyataan Ketua
5. Surat Pernyataan kesediaan mitra
6. Gambaran Teknologi yang dikembangkan
7. Denah Lokasi Mitra

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL PKMT



Halaman Kulit Muka
Halaman Pengesahan
Daftar Isi
Ringkasan
BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Identifikasi Masalah
1.2. Urian Kondisi Potensi Wilayah
1.3. Tujuan dan Kegunaan Program Jangka Panjang
1.4. Luaran Yang Diharapkan

BAB2. TINJAUAN PUSTAKA 
BAB3 .METODE PELAKSANAAN 
BAB4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Biaya
4.2. Jadwal Kegiatan

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1. Biodata Ketua dan Anggota
2. Justifikasi Anggaran
3. Susunan Anggota tim dan pembagian tugas
4.Surat Pernyataan Ketua
5. Gambaran Teknologi yang dikembangkan

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL PKMKC



Halaman Kulit Muka
Halaman Pengesahan
Daftar Isi
Ringkasan
BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Potret, Profil dan Kondisi Khalayak Sasaran
1.2. Urian Kondisi Potensi Khalayak Sasaran
1.3. Kondisi dan Potensi Wilayah
1.4. Luaran dan Manfaat yang Diharapkan

BAB2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN
BAB3 .METODE PELAKSANAAN 

BAB4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1. Biaya
4.2. Jadwal Kegiatan

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1. Biodata Ketua dan Anggota
2. Justifikasi Anggaran
3. Susunan Anggota tim dan pembagian tugas
4.Surat Pernyataan Ketua
5. Surat Kesediaan Mitra
6. Denah Detail Lokasi Mitra

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL PKMKM



Halaman Kulit Muka
Halaman Pengesahan
Daftar Isi
Ringkasan
BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang
1.2. Urgensi Kegiatan Kewirausahaan
1.3. Identifikasi Peluang usaha dan Masalah
1.4. Luaran dan Manfaat yang Diharapkan

BAB2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA
2.1. Ukondisi umum lingkungan
2.2. Gambaran Potensi Sumberdaya dan Peluang Pasar
2.3. Gambaran Usaha

BAB3 .METODE PELAKSANAAN 

BAB4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1. Biaya
4.2. Jadwal Kegiatan

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1. Biodata Ketua dan Anggota
2. Justifikasi Anggaran
3. Susunan Anggota tim dan pembagian tugas
4.Surat Pernyataan Ketua

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL PKMKK



PKM-AI dan PKM-GT

PKM-AI
• Program penulisan artikel ilmiah 

bersumber dari suatu kegiatan 
mahasiswa dalam pendidikan, 
penelitian atau pengabdian kepada 
masyarakat yang telah dilakukannya 
sendiri (studi kasus, praktek lapang, 
KKN, PKM, magang, dan lain-lain)

PKM-GT

• Program penulisan Gagasan Tertulis 
bersumber dari ide atau gagasan 
kelompok mahasiswa. 

• Gagasan mengacu kepada isu aktual 
yang dapat ditemukan di masyarakat 
dan memerlukan solusi hasil karya 
pikir yang cerdas dan realistik

Sosialisasi PKM-AI dan PKM-GT



• Baca dan pahami buku panduan yang disediakan

• Paham: perbedaan substansi antara PKM-KT 
dengan PKM yang lain, serta bentuk-bentuk karya
penulisan yang lain

• Paham:  aturan tentang “yang diijinkan” dan
“yang tidak diijinkan”, misalnya jumlah halaman, 
sumber penulisan

• Paham: kelengkapan yang harus disertakan

• Patuhi: format dan sistematika penulisan yang 
telah ditetapkan

Modal Dasar Penyusunan
Artikel PKM-AI dan PKM-GT



Karakteristik Artikel PKM-AI

• Jumlah halaman 8-10 halaman, 1 spasi

• Tidak ada usulan pembiayaan

• Jumlah anggota kelompok 3 s/d 5 orang, sebaiknya minimal dari 2 angkatan
berbeda

• Sumber penulisan artikel ilmiah tersebut adalah kegiatan yang telah selesai 
dilakukan dan pelaku kegiatan tersebut adalah kelompok mahasiswa 
pengusul/pembuat artikel ilmiah PKM-AI. 

• Ada surat pernyataan sumber penulisan yang diketahui oleh Kaprodi

• Usulan berupa artikel ilmiah siap terbit yang mengikuti kaidah penulisan ilmiah 
yang lazim dijumpai di jurnal ilmiah

Sosialisasi PKM-AI dan PKM-GT





Karakteristik PKM-GT

• Tulisan berisi gagasan kreatif yang menawarkan solusi suatu

permasalahan yang berkembang di masyarakat

• Tulisan tidak bersifat emosional atau tidak subjektif

• Tulisan didukung data dan/atau informasi terpercaya.

• Bersifat asli (bukan karya jiplakan) dan menjauhi duplikasi

• Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis dan runtut

• Merupakan karya kelompok

• Tidak ada usulan pembiayaan

Sosialisasi PKM-AI dan PKM-GT






