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PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) 

Penjelasan Umum  

Program  Kreativitas  Mahasiswa  (PKM)  yang  dilaksanakan  pada  OIM  FT  2012  

ini merupakan adopsi dari lomba yang sama pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 

(PIMNAS)  yang  dilaksanakan  oleh  Direktorat  Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan  Nasional.  OIM  FT  2012  ini  merupakan  penyelenggaraan  OIM  FT tahun 

kedua yang mengadakan tujuh cabang yaitu PKM-P, PKM-T, PKM-K, PKM-M, PKM-KC, 

PKM-GT, dan PKM-AI. Ketujuh PKM tersebut kecuali PKM-AI nantinya akan diseleksi 

menjadi 5 besar untuk masing-masing maju ke tahap presentasi dan pameran poster, 

sedangkan untuk PKM-AI nantinya akan dipilih 3 terbaik untuk dipublikasikan di jurnal 

kemahasiswaan. Melalui cabang-cabang  tersebut  diharapkan  mampu  memotivasi  dan  

melatih  mahasiswa  FTUI untuk mengikuti cabang yang sama pada PIMNAS 2013. 

Penjelasan Umum Beberapa Program Kreativitas Mahasiswa Versi PIMNAS 2011 

1. PKM-P 

merupakan  program  penelitian  yang  bertujuan  antara  lain:  untuk 

mengidentifikasi  faktor  penentu  mutu  produk,  menemukan  hubungan sebab-akibat  

antara  dua atau  lebih  faktor,  menguji  cobakan  sebuah bentuk  atau  peralatan,  

merumuskan  metode pembelajaran,  melakukan inventarisasi sumber daya, 

memodifikasi produk eksisting, mengidentifikasi senyawa kimia di  dalam  tanaman,  

menguji  khasiat ekstrak  tanaman, merumuskan teknik pemasaran, survei kesehatan 

anak jalanan,  metode pembelajaran  aksara  Bali  di  siswa  sekolah  dasar,  laju  

pertumbuhan ekonomi  di  sentra kerajinan  Kasongan,  faktor  penyebab tahayul  

yang mewarnai perilaku masyarakat Jawa dan lain-lain kegiatan yang memiliki tujuan 

semacam itu 

2. PKM-T 

merupakan  program  bantuan  teknologi  (mutu  bahan  baku,  prototipe, 

model,  peralatan  atau  proses  produksi,  pengolahan  limbah,  sistem jaminan mutu  

dan lain-lain) atau  manajemen (pemasaran, pembukuan, status usaha dan lain-lain) 

atau lainnya bagi industri berskala mikro atau  kecil  (industri  rumahan,  pedagang  

kecil  atau  koperasi) dan menengah  yang  menyangkut  kepentingan  masyarakat luas  

dan  sesuai dengan kebutuhan calon mitra program. Mitra program  yang dimaksud 

dalam hal ini adalah kelompok masyarakat yang dinilai produktif. PKMT  



 

 

mewajibkan  mahasiswa bertukar  pikiran  dengan  mitra  terlebih dahulu, karena 

produk PKMT merupakan solusi atas persoalan prioritas mitra. 

3. PKM-K 

merupakan  program  pengembangan  ketrampilan  mahasiswa dalam 

berwirausaha  dan  berorientasi  pada  profit.  Komoditas  usaha  yang dihasilkan  

dapat berupa barang atau jasa yang  selanjutnya merupakan salah satu modal dasar 

mahasiswa berwirausaha dan memasuki  pasar. Jadi pemeran utama berwirausaha 

dalam hal ini adalah mahasiswa, bukan masyarakat, ataupun mitra lainnya. 

4. PKM-M 

merupakan program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam 

upaya peningkatan  kinerja,  membangun  keterampilan  usaha,  penataan dan  

perbaikan  lingkungan,  penguatan  kelembagaan  masyarakat, sosialisasi penggunaan 

obat secara rasional, pengenalan dan pemahaman aspek hukum adat, upaya 

penyembuhan buta  aksara dan lain-lain bagi masyarakat baik formal maupun non-

formal,  yang sementara ini dinilai kurang produktif. Disyaratkan dalam usulan 

program ini adanya komitmen bekerjasama  secara  tertulis  dari  komponen  

masyarakat  yang  akan dibantu/menjadi khalayak sasaran. 

5. 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. 

6. PKM-GT 

merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari ide atau 

gagasan kelompok mahasiswa. Gagasan yang dituliskan mengacu kepada isu aktual 

yang ada di masyarakat dan memerlukan solusi hasil karya pikir yang cerdas dan 

realistik.   

7. PKM-AI 

merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari suatu 

kegiatan mahasiswa dalam bidang pendidikan, penelitian atau pengabdian kepada 

masyarakat yang telah dilakukannya sendiri (misalnya studi kasus, praktek lapang, 

KKN, PKM, magang, dan lain-lain).    

 



 

 

Petunjuk Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa P, T, K, M, KC, GT, AI 

1) Peserta  adalah  kelompok  dengan  anggora  berjumlah  3  s/d  5  orang  dan  

merupakan mahasiswa program S1 yang masih aktif.  

2) Peserta  PKM  adalah  kelompok  mahasiswa  yang  sedang  aktif mengikuti  program 

pendidikan  S1.  Mahasiswa  pengusul  dapat  berasal  dari  berbagai  program  studi  

yang berbeda atau dari satu program studi yang sama, bergantung pada bidang 

kegiatan dan topik  yang  akan  dilaksanakan,  namun  masih  dalam  satu  fakultas  

yang  sama  yaitu Fakultas Teknik  UI. Keanggotaan mahasiswa dalam kelompok 

diharapkan berasal dari minimal 2 (dua) angkatan yang berbeda.  

3) Untuk PKM P, T, K, M, KC, GT peserta  hanya  menulis  usulan kemudian mengikuti 

tahap presentasi untuk 10 besar proposal yang lolos tanpa melaksanakan usulan.  

4) Plagiarisme  dan  manipulasi  adalah  suatu  pelanggaran  berat.  Dan  jika  ditemukan 

adanya peserta yang melakukan plagiarisme ataupun manipulasi, makan akan 

langsung didiskualifikasi.  

5) Dewan juri berasal dari akademisi dan atau praktisi yang berkompeten pada masing-

masing bidang  

6) Seluruh  proposal  yang  masuk  ke  panitia  akan  diusulkan  ke  Direktorat  Jenderal 

Pendidikan Tinggi untuk mengikuti PIMNAS 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Teknis Penulisan Program Kreativitas Mahasiswa 

A. Format dan Struktur Usulan PKM-P, PKM-T, PKM-K, PKM-M, dan PKM-KC 

Format 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format Halaman Pengesahan Usul Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-P, PKM-T, 

PKM-K, PKM-M, dan PKM-KC) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Persyaratan dan Aturan Penyusunan Usulan 

Penjelasan Sistematika Usulan Program Kreativitas Mahasiswa 

 



 

 

 



 

 

 

 

B. Format dan Struktur Usulan PKM-AI dan PKM-GT 

PKM-AI 

PERSYARATAN DAN PETUNJUK PENULISAN PKM-AI 

Persyaratan Adminstratif 

1) Peserta PKM-AI adalah kelompok mahasiswa yang aktif dan terdaftar 

mengikuti program pendidikan S1  atau  Diploma. Mahasiswa pengusul dapat 

berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi 

yang sama, tergantung pada bidang kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, 

namun masih dalam satu perguruan tinggi yang sama. Keanggotaan 

mahasiswa disarankan berasal dari minimal 2 (dua) angkatan yang berbeda.  

2) Seorang mahasiswa diperkenankan masuk ke dalam kelompok pengusul 

PKM-AI yang berbeda (lebih dari satu kelompok PKM-AI). Hal ini 

didasarkan pada kenyataan bahwa artikel PKM-AI ditulis dari sumber  

kegiatan yang telah  selesai dan kemungkinan seorang mahasiswa turut 



 

 

menyelesaikan beberapa kegiatan dalam kelompok yang berbeda. Seorang 

mahasiswa hanya dibenarkan terlibat sebanyak-banyaknya 2 (dua) artikel 

PKM-AI, satu sebagai ketua, satu sebagai anggota kelompok, atau kedua-

duanya sebagai anggota kelompok.  

3) Seorang dosen pembimbing diperkenankan membimbing lebih dari satu  

kelompok pengusul PKM-AI, sesuai dengan statusnya saat pembimbingan 

kegiatan yang telah selesai dilakukan, maksimum 5 (lima) kelompok. 

4) Naskah untuk bahan seleksi dan Artikel ilmiah yang akan diterbitkan di e-

journal  diserahkan dalam bentuk hardcopy siap terbit (camera ready) serta 

soft copy dalam CD dengan format Microsoft Word (doc). Foto dan gambar 

kalau perlu disimpan dalam direktori terpisah (sebagai cadangan) dalam CD. 

Format gambar yang disarankan adalah JPG, untuk foto bisa berasal dari 

kamera digital atau hasil digitasi menggunakan scanner. Semua file disimpan 

dalam sebuah folder/direktori dengan nama folder/direktori mengikuti aturan 

penamaan sebagai berikut :  

PKM-AI-nn-NamaPT-NamaDepanKetua-Judul_3_Kata_Pertama dengan nn : tahun 

anggaran pendanaan kegiatan NamaPT : Nama singkatan perguruan tinggi yang biasa 

digunakan Contoh:  

PKM-AI-06-UNIBRAW-Wahyudi-Pengaruh Suhu dan Tekanan-----  

PKM-AI-06-UMS-Agung-Ketahanan  Masyarakat  Terhadap----- 

Untuk setiap file yang disertakan, usahakan untuk memberi nama yang 

menggambarkan isi dari file tersebut.  

 

Persyaratan Penulisan  

1) Tulisan/naskah bersumber dari karya mahasiswa pada bidang akademik seperti 

Praktek Lapang, Kuliah Kerja Nyata, Magang, Penelitian (bagi mahasiswa 

yang membentuk Kelompok Studi/Riset misalnya), Studi Kasus Kelompok 

dalam rangka Tugas Khusus Mata Kuliah tertentu, serta kegiatan lain seperti 

PKM-P, PKM-T, PKM-K, PKM-M, PKM-KC dan Penelitian Inovatif terkait 

dengan kegiatan Program IM HERE atau sejenisnya. Karya tersebut telah 

dilaksanakan kelompok  mahasiswa  yang  menuliskannya.  Jumlah  anggota 

kelompok 3 s/d 5 orang dan merupakan mahasiswa program S1 atau Diploma 

yang masih aktif.   



 

 

2) Setiap artikel wajib menyertakan Surat Pernyataan yang berisi: 1) Sumber  

Penulisan  yang  diacu,  2)  Naskah  belum  pernah diterbitkan/dipublikasikan 

dalam bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya. Surat Pernyataan tersebut 

ditandatangani oleh Ketua Kelompok (tanpa meterai) dan Ketua Program 

Studi. 

 

3) Naskah yang pernah memenangkan suatu lomba penulisan ilmiah tidak berhak 

lagi diajukan sebagai artikel PKM-AI.  

4) Naskah ditulis menggunakan aplikasi pengolah kata Microsoft Word (.doc).  

5) Naskah ditulis minimal 8 (delapan) dan maksimal 10 (sepuluh) halaman 

termasuk abstrak, daftar pustaka, dan lampiran. Usulan PKM-AI dengan 

jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dinyatakan 

gugur.  

6) Bahasa Indonesia  yang digunakan hendaknya baku dengan tata bahasa dan 

ejaan yang disempurnakan, sederhana, jelas, satu kesatuan, mengutamakan 

istilah  yang mudah dimengerti, tidak menggunakan singkatan seperti “tdk”, 

“tsb”, “yg”, “dgn”, “sbb”, “dll”. 



 

 

 

Petunjuk Penulisan/Pengetikan  

1) Naskah diketik 1 (satu) spasi pada kertas berukuran A4 dengan font 12, roman 

time style, jarak pengetikan 4 cm dari samping kiri, 3 cm dari samping kanan, 

3 cm dari batas atas, dan 3 cm dari batas bawah.  

2) Cara penulisan Bab dan Subbab tidak menggunakan sistem numeral, artinya 

tidak ada penomoran Bab dan Sub-bab. Penulisan bab baru mengikuti bab 

sebelumnya dengan jarak 18 point antara judul bab dengan baris terakhir bab 

sebelumnya (tidak berganti halaman baru).  

3) Judul artikel diketik menggunakan huruf besar (kapital) dengan font style bold 

(cetak tebal) dengan posisi di tengah tanpa digarisbawahi.  

4) Judul Bab diketik menggunakan huruf besar (kapital) dengan font style bold 

(cetak tebal) dimulai dari sebelah kiri tanpa digaris-bawahi.  

5) Judul Subbab ditulis dengan font style bold (cetak tebal), dimulai dari sebelah 

kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar (kapital), kecuali 

kata-kata tugas, seperti preposisi (“di”, “ke”, “dari”, “yang”, “antara”, “pada”, 

“untuk”, “tentang”,  

6) “dengan”); kata sambung (“dan”, “atau”, “sejak”, “setelah”, “karena”).  

7) Judul Anak Subbab ditulis dengan font style italic (cetak miring) dimulai dari 

sebelah kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar (kapital), 

kecuali kata-kata tugas, seperti preposisi (“di”, “ke”, “dari”, “yang”, “antara”, 

“pada”, “untuk”, “tentang”, “dengan”); kata sambung (“dan”, “atau”, “sejak”, 

“setelah”, “karena”).  

8) Jarak pengetikan antara Bab dan Subbab 12 Point, antara Subbab dan kalimat 

dibawahnya 6 Point.  

9) Alinea baru diketik menjorok ke dalam (diberi  indentation) sebanyak 7-8 

karakter (sekitar 1,25 cm).  

10) Abstrak dan Daftar Pustaka diketik 1 spasi. Khusus abstrak ditulis 

menggunakan font style italic (cetak miring). Abstrak ditulis dalam Bahasa 

Indonesia dan Inggris. 

11) Nama-nama penulis beserta alamat institusinya diketik tepat di bawah judul 

artikel dengan jarak 6 point. 

12) Bagian kelengkapan administratif yang meliputi halaman judul, nama/daftar 

anggota kelompok, halaman pengesahan serta kata pengantar apabila ada, 



 

 

diberi nomor halaman menggunakan angka romawi kecil dan diketik di 

sebelah kanan bawah (i, ii,  dan seterusnya).  

13) Bagian utama (naskah artikel) diberi nomor halaman menggunakan angka arab 

yang dimulai dengan nomor halaman 1 (satu) dan diketik di sebelah kanan atas 

dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas. 

14) Tabel diberi judul dengan penomoran tabel sesuai dengan urutan 

kemunculannya dalam naskah. Judul tabel ditulis di atas tabel dengan nomor 

tabel menggunakan angka arab.  

15) Gambar baik dalam bentuk grafik maupun foto diberi judul dengan penomoran 

gambar sesuai dengan urutan kemunculannya dalam naskah. Judul gambar 

ditulis di bawah gambar dengan nomor gambar menggunakan angka arab. 

16) Hindari penggunaan warna dalam gambar, gunakan teknik grey-scale untuk 

mengemulasi warna dalam foto atau diagram, dan gunakan pattern/pola untuk 

menggantikan warna dalam grafik garis ataupun diagram.  

 

FORMAT dan STRUKTUR PENULISAN  

Di luar kriteria format dan struktur yang tercantum dalam Pedoman PKM 

2011, penulis diijinkan mengikuti format dan struktur yang berbeda sepanjang masih 

mengacu pada kriteria yang sama sebuah jurnal ilmiah yang memiliki ISSN. Dalam 

kasus yang demikian, penulis diwajibkan untuk melampirkan sebuah kopi artikel dari 

jurnal yang diacu tersebut sebagai bukti.  



 

 

 

Penulisan Daftar Pustaka Sistem Harvard (author-date style)  

Sistem Harvard menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan 

urutan  pemunculan berdasarkan  nama penulis  secara  alfabetis. Publikasi dari 

penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan 

huruf a, b, atau c dan seterusnya tepat di belakang tahun publikasi (baik penulisan 

dalam daftar pustaka maupun sitasi dalam naskah tulisan). Alamat Internet ditulis 

menggunakan huruf italic. Terdapat banyak varian dari sistem Harvard yang 

digunakan dalam berbagai jurnal di dunia.  

      Contoh :  

Buller H, Hoggart K. 1994a. New drugs for acute respiratory distress syndrome. New 

England J Med 337(6): 435-439. 



 

 

Buller H, Hoggart K. 1994b. The social integration of British home owners into  

rench rural communities. J Rural Studies  10(2): 197–210. 

Dower M. 1977. Planning aspects of second homes. di dalam Coppock JT  (ed.),  

Second Homes: Curse or Blessing?  Oxford:  

Pergamon Pr. Hlm 210–237. Grinspoon L, Bakalar JB. 1993. Marijuana: the 

Forbidden Medicine. London: Yale Univ Press. 

Palmer FR. 1986. Mood and Modality. Cambridge: Cambridge Univ Press.  

Contoh melakukan perujukan sumber pustaka dalam naskah tulisan :  

"Smith (1983) menemukan bahwa tumbuhan pengikat N dapat diinfeksi oleh 

beberapa spesies Rhizobium yang berbeda”.  

"Integrasi vertikal sistem rantai pasokan dapat menghemat total biaya distribusi antara 

15% sampai 25 % (Smith, 1949, Bond et al., 1955, Jones dan Green, 1963)." 

"Walaupun keberadaan Rhizobium normalnya mampu meningkatkan pertumbuhan 

kacangkacangan (Nguyen, 1987), namun telah didapat pula hasil yang berbeda 

bahkan berlawanan (Washington, 1999)." 

 

PKM-Gagasan Tertulis 

PERSYARATAN DAN PETUNJUK PENULISAN PKM-GT 

Persyaratan Administratif 

1) Peserta PKM-GT adalah kelompok mahasiswa yang sedang aktif dan terdaftar 

mengikuti program pendidikan S1 atau Diploma. Mahasiswa pengusul dapat 

berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi 

yang sama, tergantung pada bidang kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, 

namun masih dalam satu perguruan tinggi yang sama. Keanggotaan 

mahasiswa disarankan berasal dari minimal 2 (dua) angkatan yang berbeda.  

2) Seorang mahasiswa diperkenankan masuk ke dalam kelompok pengusul 

PKM-GT yang berbeda (lebih dari satu kelompok PKM-GT). Hal ini 

didasarkan pada kenyataan bahwa artikel PKM-GT dapat ditulis dari berbagai 

sumber informasi atau inspirasi. Meskipun demikian, seorang mahasiswa 

hanya dibenarkan mengirimkan sebanyak-banyaknya  2 (dua)  artikel PKM-

GT, satu sebagai ketua, satu sebagai anggota, atau kedua-duanya sebagai 

anggota kelompok.  

3) Seorang  dosen  diperkenankan  membimbing lebih  dari  satu kelompok 

pengusul PKM-GT, dengan jumlah maksimal 5 (lima) kelompok.  



 

 

4) Naskah untuk dievaluasi dan artikel ilmiah  diserahkan dalam bentuk hardcopy 

siap terbit (camera ready) serta soft copy dalam CD dengan format Microsoft 

Word (doc). Foto dan gambar kalau perlu disimpan dalam direktori terpisah 

(sebagai cadangan) dalam CD. Format gambar yang disarankan adalah JPG, 

untuk foto bisa berasal dari kamera digital atau hasil digitasi menggunakan 

scanner.  Semua file  disimpan dalam sebuah  folder/direktori dengan nama 

folder/direktori mengikuti aturan penamaan sebagai berikut :  

PKM-GT-nn-NamaPT-NamaDepanKetua-Judul_3_Kata_Pertama a.dengan nn 

: tahun anggaran pendanaan kegiatan NamaPT : Nama singkatan perguruan 

tinggi yang biasa digunakan Contoh:  

PKM-GT-06-UNIBRAW-Wahyudi-Pengaruh Suhu dan Tekanan-----  

PKM-GT-06-UMS-Agung-Ketahanan  Masyarakat  Terhadap----- 

Untuk setiap file yang disertakan, usahakan untuk memberi nama yang 

menggambarkan isi dari file tersebut. 

 

Sifat dan Isi Tulisan 

Petunjuk Penulisan/Pengetikan 

Sifat dan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 

1. Kreatif dan Objektif 

a) Tulisan berisi gagasan kreatif yang menawarkan solusi suatu permasalahan 

yang berkembang di masyarakat.  

b) Tulisan tidak bersifat emosional atau tidak subjektif. 

c) Tulisan didukung data dan/atau informasi terpercaya. 

d) Bersifat asli (bukan karya jiplakan) dan menjauhi duplikasi. 

2. Logis dan Sistematis 

a) Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis dan runtut. 

b) Pada dasarnya karya tulis ilmiah memuat unsur-unsur identifikasi masalah, 

analisis-sintesis, kesimpulan dan sedapat mungkin memuat  saran-saran. 

3. Isi tulisan berdasarkan telaah pustaka atau fiksi-sains 

4. Materi Karya Tulis  

Materi yang ditulis tidak harus sejalan dengan bidang ilmu yang sedang 

ditekuni para penulis/mahasiswa. Kesempatan ini diberikan kepada  mahasiswa  

yang  memiliki  ide  kreatif  dan  mampu menuangkannya  dalam  bentuk  tulisan,  



 

 

walaupun  yang bersangkutan tidak sedang belajar secara formal di bidang 

tersebut. Materi karya tulis merupakan isu mutakhir atau aktual. 

 

Petunjuk Penulisan/Pengetikan 

Petunjuk penulisan/pengetikan  PKM-GT dan  tata  bahasa  yang digunakan 

mengikuti ketentuan yang ditetapkan untuk artikel PKM-AI. Jumlah halaman artikel 

PKM-GT ditetapkan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) termasuk daftar pustaka 

dan lampiran (jika diperlukan). 

 

RAMBU-RAMBU PENULISAN 

Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hendaknya berisi rancangan yang teratur sebagai berikut . 

1.Bagian Awal 

a. Halaman Judul 

1) Judul diketik dengan huruf besar, hendaknya ekspresif, sesuai dan tepat 

dengan masalah yang ditulis dan tidak membuka peluang untuk penafsiran 

ganda. 

2) Nama penulis dan nomor induk mahasiswa ditulis dengan jelas 

3) Perguruan tinggi asal ditulis dengan jelas. 

4) Tahun penulisan 

5) Kulit Muka luar menggunakan plastik transparan berwarna biru muda 

b. Lembar Pengesahan 

1) Lembar pengesahan memuat judul, nama penulis, dan nomor  induk.  

2) Lembar pengesahan ditandatangani Dosen Pembimbing, dan Pembantu  

Rektor/Ketua/Direktur  Bidang  Kemahasiswaan lengkap dengan stempel 

perguruan tinggi. 

3)  Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan. 

c. Kata Pengantar dari penulis 

d. Daftar Isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan 

daftar lampiran. 

e. Ringkasan (bukan abstrak) karya tulis disusun maksimum 1 (satu) halaman yang 

mencerminkan isi keseluruhan karya tulis, mulai dari latar belakang, tujuan, landasan 

teori yang mendukung, metoda penulisan, pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi. 

2.Bagian Inti 



 

 

a.Pendahuluan 

Bagian Pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut: 

1) latar belakang yang berisi uraian tentang alasan mengangkat gagasan menjadi 

karya tulis (dilengkapi dengan data atau informasi yang mendukung), 

2) tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. 

b.Gagasan 

Uraikan tentang: 

1) Kondisi kekinian pencetus gagasan (diperoleh dari bahan bacaan, wawancara, 

observasi, imajinasi yang relevan), 

2) Solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya untuk 

memperbaiki keadaan pencetus gagasan, 

3) Seberapa jauh  kondisi kekinian pencetus gagasan dapat diperbaiki melalui 

gagasan yang diajukan, 

4) Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu meng-implementasikan 

gagasan dan uraian peran atau kontribusi masing-masingnya, 

5) Langkah-langkah  strategis  yang  harus  dilakukan  untuk 

mengimplementasikan  gagasan  sehingga  tujuan  atau perbaikan yang 

diharapkan dapat tercapai,  

c.Kesimpulan   

1) Gagasan yang diajukan, 

2) Teknik implementasi yang akan dilakukan, 

3) Prediksi hasil yang akan diperoleh (manfaat dan dampak gagasan), 

3. Bagian Akhir 

a. Daftar  Pustaka ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca  dapat  

dengan  mudah menemukan sumber yang disebutkan. Penulisan daftar pustaka 

mengikuti ketentuan seperti dalam uraian artikel PKM-AI.  

b. Daftar Riwayat Hidup (biodata atau curriculum vitae) peserta mencakup:  

- nama lengkap,  

- tempat dan tanggal lahir,  

- karya-karya ilmiah yang pernah dibuat,  

- penghargaan-penghargaan ilmiah yang pernah diraih. 

c. Lampiran jika diperlukan, seperti: foto/dukumentasi, data dan informasi 

lainnya yang mendukung isi tulisan. 

 


