PKM-PI
DASAR
Merupakan program yang mempunyai tujuan utama mendorong mahasiswa mau keluar dari
kampus guna melihat segala macam bentuk kebutuhan atau permasalahan pada masyarakat
produktif dan sekaligus memberikan solusi IPTEK yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh mitra
usaha.

RUANG LINGKUP
Memberikan bantuan iptek kepada mitra usaha sebagai bentuk solusi atas kebutuhan atau
permasalahan prioritas mitra yang teridentifikasi di saat mahasiswa dan mitra bertukar pikiran.

TUJUAN
Memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi membangun jejaring profesional dengan dunia
usaha, mampu mengidentifikasi persoalan atau kebutuhan mitra usaha, dan menemukan solusinya
berdasarkan iptek yang siap diterapkan.

PKM-PI
 Produk IPTEK untuk dikerjasamakan dengan mitra adalah IPTEK YANG SUDAH SIAP
DITERAPKAN, jadi tidak lagi memerlukan penelitian dan pengujian, serta dapat memberikan
kebermanfaatan langsung bagi mitra.

 Kategori mitra yang diberikan bantuan IPTEK adalah mulai dari mitra usaha berskala mikro
atau kecil (toko, industri rumahan, pedagang kaki lima atau koperasi), industri berskala
menengah sampai industri yang berskala besar, sesuai dengan persoalan atau kebutuhan
prioritas dari mitra.
 Lingkup bantuan iptek yang disepakati oleh mitra dapat berupa diversifikasi sumber bahan
baku, peningkatan mutu produk, perbaikan proses produksi (perbaikan atau penggunaan alat
atau mesin baru), perbaikan sanitasi, diversifikasi dari produk atau luaran, upaya peningkatan
kapasitas produksi, penanganan dan pengolahan limbah, sistem jaminan mutu (ISO), kemasan,
bantuan manajemen seperti peningkatan kompetensi SDM, sistem pembukuan, pemasaran,
perolehan status legal usaha (PIRT, sertifikat halal, hak cipta), dll.
 PKM-PI mewajibkan adanya Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama antara Pengusul dan
calon Mitra.

Konsep Pelaksanaan PKM-PI

1

Virtual-Digital:
komunikasi dengan
mitra dilakukan dengan
bantuan perangkat
lunak/digital, seperti
telpon seluler, internet,
media sosial, mesin
pencarian, dsb dari
tahap perencanaanpenerapannya

2
Online (Daring): berbasis
pada jaringan internet
(internet-based).
Misalnya, komunikasi
dengan mitra berbasis
online atau
menggunakan jaringan
sistem komunikasi
seperti internet

Konsep “Blended”

Offline (Luring):
dilakukan secara
langsung, terjadi
pertemuan dan interaksi
langsung dalam
pengerjaan program
PKM namun tanpa
kontak fisik dan tetap
dengan memperhatikan
protokol kesehatan
secara ketat

3

Luaran PKM-PI
Laporan Kemajuan

Laporan Akhir

Buku Pedoman Aplikasi
Produk IPTEK

Artikel Ilmiah jika ke PIMNAS

KRITERIA PENGUSULAN
Peserta PKM adalah kelompok mahasiswa aktif program
pendidikan Diploma dan S-1 yang terdaftar di PD-Dikti
dan Diksi. Setiap mhs boleh menjadi 1 ketua dan 1
anggota atau menjadi 2 anggota

Anggota kelompok: 3-5 orang

Bidang kegiatan dianjurkan sesuai dengan bidang ilmu ketua
kegiatan/tim dan anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan

Mahasiswa pengusul dapat
berasal dari berbagai
program studi yang berbeda atau
dari prodi yang sama,
dalam satu perguruan
tinggi yang sama, disarankan
minimal 2 angkatan berbeda

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

Jumlah halaman inti 10 halaman, halaman 1 dimulai dari
PENDAHULUAN, halaman 10 adalah halaman terakhir
daftar pustaka. Daftar Isi dimulai dari i atau iii, spasi 1.15,
marjin halaman kiri, atas, kanan bawah: 4, 3, 3, 3

Seorang dosen maksimum
membimbing 10 kelompok
PKM

Besarnya dana kegiatan
per judul Rp. 5.000.000
s.d Rp 10.000.000

Format penulisan isi utama proposal PKM-PI
DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN
Pada bab ini, tuliskan identitas mitra meliputi nama, alamat dan lokasi, produk atau jasa yang dihasilkan. Ungkapkan proses identifikasi masalah
atau kebutuhan mitra yang akan diselesaikan. Jelaskan pada aspek mana bantuan ilmu dan teknologi yang ditawarkan. Pada pendahuluan
dituliskan pula rumusan masalah, tujuan, target luaran dan manfaatnya bagi mitra
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pada tinjauan pustaka ini hendaknya memuat kajian teori dari tantangan intelektual yang mendukung solusi yang ditawarkan kepada mitra. Solusi
yang ditawarkan dapat berupa karya orisinil dan dapat juga berupa karya tiruan dari pihak lain
BAB 3. METODE PELAKSANAAN
Pada bab ini, uraikan secara lengkap teknik/cara pelaksanaan program, yaitu:
• Rancangan mengenai ilmu pengetahuan, teknologi atau seni yang digunakan sebagai solusi yang akan dituangkan dalam bentuk buku pedoman
aplikasi produk.
• Rancangan implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni di mitra usaha (dilaksanakan secara daring dan didokumentasikan dalam
bentuk video hasil rekaman saat acara berlangsung, misalnya dari Zoom, Webex, Google Meet, dll). Implementasi kegiatan PKM-PI dapat
berupa produk riel yang pembuatan atau pengadaannya harus dilakukan oleh pihak ketiga disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang
ketat.
• Rancangan keberlanjutan usaha mitra yang diawali dengan rancangan evaluasi hasil kegiatan.
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka disusun berdasarkan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Daftar pustaka ditulis dengan jarak 1 spasi.
Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal yang dicantumkan dalam daftar pustaka.

FORMAT PENULISAN PROPOSAL PKM-PI

LAMPIRAN-LAMPIRAN PKM -PI

Lampiran 1.
Biodata Ketua dan
Anggota dan dosen
pendamping yang
ditanda tangani

Lampiran 3.
Susunan Organisasi Tim
Peneliti dan
Pembagian Tugas

Lampiran 2.
Justifikasi Anggaran
Kegiatan

Lampiran 5.
Pernyataan Kesediaan dari
Mitra -bermeterai

Lampiran 4.
Surat Pernyataan
Ketua Pelaksana bermeterai

Lampiran 7.
Denah Detail Lokasi Mitra

Lampiran 6.
Gambaran Teknologi
yang akan diterapkan

Contoh PKM-PI (Pemenang Pimnas 32)
No
Judul
1 Teknologi Mesin Dehidrator Bunga Telang Terintegrasi Internet
2 Penyeleksi Bibit Geopelia Striata Unggulan Dengan Analisis Kualitas Suara Menggunakan
Metode FFT
Mesin Pemipih Kolang-kaling Berbasis Roller Silinder Gerigi Yang Efisien Di Leuwiliang,
3
Bogor
4 Toolset Kem-kem Era Society 5.0
5 "Apartment Kelinci" Desain Arsitektural Kandang Kelinci Modern Perkotaan Dengan
Keunggulan Multiple Prod
Optimalisasi Proses Produksi Nata De Coco Melalui Monitoring Dengan Metode
6
Absorbansi Serat Optik Berbasis Internet Of Things
7 Opak Dryer Machine : Meningkatkan Produktivitas Usaha Oemah Opak Milik Solikhin,
Kesugihan
8 Inovasi Penggunaan Teknologi Virtual Reality Dalam Pemeriksaan Lapang Pandang Mata

PKM-KC
Menggarap Relung Kreativitas
KARAKTERISTIK PKM-KC
Penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, bersifat
konstruktif dan kreatif serta menghasilkan suatu sistem, desain,
model/barang atau prototipe dan sejenisnya atau produk
digital/virtual
Karya cipta yang dihasilkan dapat saja belum
memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain

• Kreativitas produk karsa
menonjol
• Level teknologi harus di
atas PKM-PI
• Produk harus sudah ada
walaupun dalam bentuk
prototipe atau produk
digital/virtual
• Kemanfaatan produk
tinggi

Penilaian utama PKM KC
adalah tingkat kreativitas,
gambaran produk,
prototipe atau produk
digital/virtual dan
prediksi kemanfaatan
Karsa Cipta yang
dihasilkan

Format penulisan isi utama proposal PKM-KC
DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN
PKM-KC merupakan wahana mahasiswa untuk mewujudkan ide konstruktif berbasis karsa dan nalar walaupun masih belum sampai
pada tahap memberikan nilai fungsional yang sempurna dan atau kemanfaatan langsung bagi pihak lain. PKM-KC menekankan keaslian
ide atau minimal modifikasi produk yang sudah ada.
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Berisikan gambaran perkembangan mutakhir yang terkait dengan produk PKM-KC yang akan dihasilkan. Diuraikan informasi ilmiah
lainnya yang relevan dan terkait langsung dengan spesifikasi awal dan/atau akhir produk serta solusi yang bermanfaat.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN
Diuraikan tahap pelaksanaan program dan fase akhir yang akan dicapai secara rinci. Pada tahapan pengujian diperbolehkan melakukan
pengujian langsung produk fisik atau menggunakan software atau program pendukung yang memungkinkan melakukan input data
dan menghasilkan prediksi hasil ujinya.
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka disusun berdasarkan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Daftar pustaka ditulis dengan
jarak 1 spasi. Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal yang dicantumkan dalam daftar pustaka.

PELAKSANAAN
Diperkenankan melakukan aktivitas fisik (pengerjaan PKM)
secara terbatas di laboratorium / studio di kampus maupun
di luar kampus.

PRODUK PKM-KC
Produk fisik, prototipe atau produk digital (2D atau 3D), animasi
ataupun bentuk lainnya yang menggambarkan wujud karsa cipta yang
dihasilkan.
Pengguna mendapatkan gambaran :
• tingkat kreativitas karsa terkait produk yang dihasilkan
• fungsi dan manfaat produk yang dihasilkan.

Video
• Pembuatan produk digital/virtual

Isi
Video
Durasi waktu video 5-7 menit

• Deskripsi Design Produk
• Proses Pembuatan Produk
• Hasil Produk Fisik, Prototipe, atau Desain
Produk Digital 2d, 3d atau Animasi, Cara Kerja
dan Kemanfaatan

Pembuatan Produk
Secara terbatas
diperbolehkan dibuat di
lab, studio dll di kampus
atau di luar kampus
dengan tetap
memperhatikan
protokol kesehatan

Mandiri

Pihak ke 3

Dikerjasamakan
dengan pihak ketiga
dalam pembuatan
produknya

Luaran PKM-KC
Laporan Kemajuan

Produk Karsa Cipta

Laporan Akhir

Artikel Ilmiah jika ke PIMNAS

KRITERIA PENGUSULAN
Peserta PKM adalah kelompok mahasiswa aktif program
pendidikan Diploma dan S-1 yang terdaftar di PD-Dikti
dan Diksi. Setiap mhs boleh menjadi 1 ketua dan 1
anggota atau menjadi 2 anggota

Anggota kelompok: 3-5 orang

Bidang kegiatan dianjurkan sesuai dengan bidang ilmu ketua
kegiatan/tim dan anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan

Mahasiswa pengusul dapat
berasal dari berbagai
program studi yang berbeda atau
dari prodi yang sama,
dalam satu perguruan
tinggi yang sama, disarankan
minimal 2 angkatan berbeda

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

Jumlah halaman inti 10 halaman, halaman 1 dimulai dari
PENDAHULUAN, halaman 10 adalah halaman terakhir
daftar pustaka. Daftar Isi dimulai dari i atau iii, spasi 1.15,
marjin halaman kiri, atas, kanan bawah: 4, 3, 3, 3

Seorang dosen maksimum
membimbing 10 kelompok
PKM

Besarnya dana kegiatan
per judul Rp. 5.000.000
s.d Rp 10.000.000

FORMAT PENULISAN PROPOSAL PKM-KC

LAMPIRAN-LAMPIRAN PKM -KC

Lampiran 1.
Biodata Ketua dan
Anggota dan dosen
pendamping yang
ditanda tangani

Lampiran 3.
Susunan Organisasi Tim
Peneliti dan
Pembagian Tugas

Lampiran 2.
Justifikasi Anggaran
Kegiatan

Lampiran 5.
Gambaran Teknologi yang
akan dikembangkan

Lampiran 4.
Surat Pernyataan
Ketua Pelaksana bermeterai

Contoh PKM-KC (Pemenang Pimnas 32)
No
1
2
3
4

5
6
7

8

Judul
Inovasi Alat Pengukur Kedalaman Poket Ginggiva sebagai Solusi Peningkatan
Efisiensi dan Akurasi Diagnosis Penyakit Periodontal
"SINOPHERDIAL" Alat Deteksi Dini Risiko Neuropati Perifer Pada Penyandang
Diabetes Melitus yang Terintegrasi dengan Aplikasi Smartphone
Alat Pendeteksi Depresi Non-Invasive Berbasis Biomarker Spesifik pada Urin
Sarung Tangan Cerdas Berbasis Fluoresensi Untuk Deteksi Kematangan Jambu
Kristal Di Lahan Secara Nondestruktif
Teknologi Pemurnian Madu High Grade berbasis Electroosmosis Dewatering guna
Meningkatkan Kualitas Hasil Peternak Lebah Lokal
Alat Bantu Penglihatan Berbasis Binaural Mapping Dan Light Ranging Bagi
Tunanetra
Smart Hybrid Energy Water Purifier sebagai Solusi Air Bersih di Daerah Terpencil
Smart Neck Pillow Yippee! Inovasi Pencegah Tension Neck Syndrome dan
Kebablasan pada Pengguna Transportasi Umum

Teknologi Alat Pengepres Tahu dengan
Sistem Pneumatik Time Delay Valve

Perbandingan

Rancang Bangun Alat Inovasi Pemerah dan Sterilisasi Susu
Otomatis Menggunakan Prinsip Plasma Nontermal Guna
Menciptakan Peternakan Susu Terintegrasi
Sistem Peringatan Dini Tsunami Secara Real Time Berbasis Pengukuran
Ketinggian Air Laut Menggunakan Pelampung Gantung

PATRIOT: Sistem Otomatisasi Berbasis IoT untuk Pembersihan Limbah
Dasar Tambak Udang

(+)

"SINOPHERDIAL" Alat Deteksi Dini Risiko Neuropati Perifer Pada
Penyandang Diabetes Melitus yang Terintegrasi dengan Aplikasi
Smartphone

