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PKM-KI
LATAR BELAKANG
Problematika di
masyarakat banyak yang
memerlukan solusi dalam
bentuk karya nyata
(bukan prototype) yang
fungsional dan siap untuk
dioperasikan.

Mahasiswa sebagai insan
intelektual yang kreatif
diharapkan mampu dan
peka menjawab
tantangan-tantangan ini.

RUANG LINGKUP
1. Mencakup semua
bidang keilmuan.
2. Memberikan
solusi kepada
masyarakat atau
dunia usaha
berbentuk
teknologi nyata
(bukan prototype)
yang fungsional
dan siap untuk
dioperasikan oleh
penggunanya.

TUJUAN
1. Menumbuhkan
kepekaan
mahasiswa
terhadap
problematika
faktual di
masyarakat atau
dunia usaha, dan
2. Mengasah
kreativitas
mahasiswa untuk
menghasilkan
karya fungsional
inovatif yang solutif
berbasis iptek.

PKM-KI

Konsep
Penemuan
Ide Produk
Karya Inovatif

PKM-KI

Proses Produksi Karya Inovatif PKM-KI

PKM-KI

Luaran
PKM-KI

1. Laporan kemajuan,
2. Laporan akhir,
3. Produk inovatif skala penuh
yang fungsional dan siap
dioperasionalkan,
4. Dokumen teknis produk
(spesifikasi, desain teknis,
dan pengujian produknya),
5. Video demo produk
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Konsep Pelaksanaan PKM-KI
3

1

2

VIRTUAL-DIGITAL:

ONLINE (DARING):

OFFLINE (LURING) :

Kegiatan ini
dilakukan dengan
memanfaatkan
perangkat lunak /
digital, terutama
untuk
mendeskripsikan
permasalahan dan
solusi yang
ditawarkan

Kegiatan ini berbasis jaringan
internet. Terutama untuk
berkomunikasi dengan tim
atau para pemangku
kepentingan, mendapatkan
referensi tentang
konsep/standar/regulasi yang
berlaku, serta mendapatkan
data/informasi pendukung.

Kegiatan pertemuan dan
interaksi langsung dalam
pengerjaan program PKM
namun tanpa kontak fisik
dan tetap menjalankan
protokol kesehatan secara
ketat. Kegiatan ini dapat
dilakukan saat proses
Produksi atau pengujian

Kegiatan : “Blended” Ketiga Unsur Tersebut
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Kriteria dan
Persyaratan
Pengusul
PKM-KI

1. Peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program
pendidikan Sarjana Terapan (D4), D3, atau S-1 yang
bernaung di bawah Politeknik, Akademi, Institut, Sekolah
Tinggi, atau Universitas di bawah naungan Kemdikbud dan
terdaftar di PD-Dikti.
2. Anggota kelompok pengusul berjumlah 3 – 5 orang dengan
1 orang ketua dan 2 – 4 orang anggota.
3. Nama-nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis
lengkap dan tidak boleh disingkat.
4. Kegiatan sesuai atau relevan dengan bidang ilmu Ketua Tim
dan/atau keilmuan anggota tim pengusul
5. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari program studi yang
sama atau berbeda, dalam satu Perguruan Tinggi yang sama.
6. Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari
minimal 2 (dua) angkatan yang berbeda agar terjadi
pembinaan dan kesimbungan pengusulan program PKM-KI
tahun berikutnya.
7. Besarnya dana kegiatan per judul minimal Rp 5.000.000
(lima juta rupiah) dan maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta
rupiah)
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Pendanaan
PKM-KI

• Mahasiswa pengusul dari Universitas,
Institut, atau Sekolah Tinggi didanai oleh
Direktorat Belmawa Dikti.
• Mahasiswa pengusul dari Politeknik atau
Akademi didanai oleh Direktorat
Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi.

• Pengusul boleh mendapat dana dari
sumber lain sebagai pelengkap. Misalnya
dari internal perguruan tinggi, atau pihakpihak lain yang tidak mengikat dengan
besaran dana tidak lebih dari 25% dari
total dana yang diusulkan ke Belmawa
atau ke Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi
dan Profesi. Pengusul wajib melampirkan
surat pernyataan dukungan pendanaan
dari pihak yang bersangkutan.

Sistematika Proposal PKM-KI

DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN, berisi penjelasan tentang :
Problematika faktual yang sedang dihadapi masyarakat atau dunia usaha, termasuk dampak pembiaran masalah dan tingkat urgensi
pemecahannya.
peran para pengguna atau para pihak terkait dengan permasalahan ini dengan jelas.
tujuan, lingkup dan batasan yang harus dipenuhi dalam menghasilkan karya inovatif ini.
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA, berisi penjelasan tentang :
Tinjauan berbagai pustaka yang berkaitan dengan problematika dan usulan solusi,
ulasan roduk karya inovatif sejenis atau yang memiliki kemiripan fungsi/desain, dan jelaskan keaslian/keunikan dari karya inovatif yang akan
dihasilkan.
Apabila ada regulasi atau standar industri yang harus dipenuhi maka pada bab ini harus dituliskan dengan benar.
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN, berisi penjelasan tentang :
Tahap pelaksanaan program dimulai dari penemuan ide karya inovatif, karakterisasi/membuat spesifikasi produk, desain teknis, proses
produksi, dan pengujiannya.
Jenis kegiatan pada tiap tahap, apakah virtual digital, daring, luring atau kombinasinya. Apabila kegiatan dilakukan secara luring jelaskan
bagaimana penerapan protokol kesehatan diterapkan.
Metode, material, serta perangkat penting yang digunakan dalam proses pembuatan karya inovatif, termasuk fasilitas tempat (laboratorium,
bengkel, studio) yang digunakan.
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN, berisi penjelasan tentang :
Kebutuhan biaya untuk menciptakan karya inovatif sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Jadwal sehingga jelas kapan kegiatn dilakukan dan siapa penanggung jawabnya.
DAFTAR PUSTAKA, disusun berdasarkan Harvard style dan hanya pustaka yang dikutip dalam proposal yang dicantumkan.
LAMPIRAN
Biodata Ketua dan Anggota,
Biodata Dosen Pendamping,
Justifikasi Anggaran Kegiatan
Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas
Surat Pernyataan Ketua Pelaksana
Gambaran konsep karya inovatif yang akan dihasilkan
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No.

Kriteria Penilaian

Bobot
(%)

Kreativitas:
Urgensi permasalahan, cakupan pengguna

15

Gagasan (orisinalitas, problem based, specific, measurable)

30

2

Potensi produk (dampak ekonomi nasional)

10

3

Ketepatan iptek, standar, regulasi dan metode yang
digunakan

30

4

Penjadwalan Kegiatan dan Personalia:
Lengkap, Jelas, dan Personalianya sesuai (achievable,
realistic, Time-bound)

10

5

Anggaran Biaya: Lengkap, Rinci, Wajar dan Jelas
Peruntukannya (realistic)

5

1

Kriteria
Penilaian
Proposal

Total

100

Skor

Nilai
(Bobot x
Skor)
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Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan PKM-KI
• Kelompok PKM-KI yang proposalnya didanai, wajib melaksanakan kegiatannya sesuai
rencana kegiatan dalam proposal PKM-KI.
• Pelaksanaan PKM_KI akan dipantau dan dievaluasi tim penilai dari Direktorat
Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dalam bentuk Penilaian Kemajuan Pelaksanaan
PKM (PKP2).
• Dokumentasi dan catatan pelaksanaan PKM diunggah ke SIMBelmawa secara berkala
dalam bentuk unggah catatan harian (logbook).
• Sesuai waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan, setiap Pelaksana PKM-KI wajib
mengupload artifak berikut melalui SIMBelmawa :
• Laporan kemajuan,
• Laporan akhir,
• Dokumen teknis produk (spesifikasi, desain teknis, dan pengujian produknya),
• Video demo produk
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DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 2. TARGET LUARAN

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Sistematika
Laporan
Kemajuan

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI
(kesesuaian jenis dan jumlah luaran yang telah dihasilkan serta
persentase hasil terhadap keseluruhan target kegiatan)
BAB 5. POTENSI HASIL
(peluang perolehan Hak Kekayaan Intelektual atau sejenisnya
dan/atau prediksi manfaat (sosial-ekonomi-pendidikan dll) bagi target
pengguna
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
(upaya untuk pencapaian target 100% kegiatan)
LAMPIRAN
- Penggunaan dana
- Bukti-bukti pendukung kegiatan
- Draft dokumentasi teknis produk karya inovatif

PKM-KI
No

Kriteria
Penilaian
Laporan
Kemajuan

Kriteria

Bobot
(%)

1

Pendahuluan

10

2

Target Luaran

15

3

Metode

25

4

Hasil Yang Dicapai

30

5

Potensi Hasil

15

6

Rencana Tahapan
Berikutnya

5

Jumlah

100

Skor

Nilai
(Bobot x
Skor)
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No

Kriteria
Penilaian
Kemajuan
Pelaksanaan
PKM (PKP2)

Kriteria

Bobot
(%)

1

Target Luaran (kesesuaian luaran dan
permasalahan)

10

2

Metode (Ketepatan dan keberhasilan metode)

15
35

3

Tingkat Kreativitas dan Ketercapaian Target
Luaran (Permasalahan, ketepatan solusi,
kesesuaian jenis dan jumlah luaran, kesesuaian
dengan catatan harian)

4

Kesesuaian pelaksanaan dan rencana tahapan
berikutnya (Waktu pelaksanaan, bahan dan alat
serta metode yang digunakan, personalia, biaya)

10

5

Kekompakan Tim Pelaksana dan Peranan
Dosen Pendamping (kerjasama, pembagian
tugas, mengoreksi Proposal, memantau
pelaksanaan, melayani konsultasi)

6

Potensi Khusus (Artikel Ilmiah, Peluang Paten,
Peluang Komersial, Keberlanjutan program)

20

Total

10

100

Skor

Nilai
(Bobotx Skor)
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•
•
•
•
•
•

•
•

Sistematika
Laporan
Akhir

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RINGKASAN
DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN
Gambaran tentang sumber inspirasi tantangan intelektual dalam mewujudkan produk
karya inovatif sebagai solusi permasalahan faktual dari target pengguna)
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
(gambaran tentang kajian teori produk inovatif fungsional siap pakai yang
direncanakan, gambaran produk sejenis yang pernah ada untuk memposisikan
originalitas karya, serta standar industri dan regulasi yang jadi rujukan (jika ada).
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN
(gambaran tentang tahapan yang direncanakan untuk proses realisasi produk, dari
tahap karakterisasi produk yang dibutuhkan, penyusunan spesifikasi produk dan
desain teknis, sampai dengan proses produksi, serta diakhiri dengan ujicoba dan
demonstrasi final)
BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS
(gambaran tentang produk fungsional siap operasi yang dihasilkan, fungsi dan cara
kerjanya, keunggulan serta uji kemanfaatan bagi target pengguna)
BAB 5. PENUTUP
(berisi kesimpulan dan saran yang terkait langsung dengan produk karya inovatif yang
dihasilkan)
DAFTAR PUSTAKA
(cantumkan hanya pustaka yang disitasi tanpa ada yang terlewat)
LAMPIRAN
- Penggunaan dana (rincian dan bukti pengeluaran dana)
- Bukti-bukti pendukung kegiatan (berisi dokumentasi pelaksanaan kegiatan,
dokumentasi proses manufaktur produk, gambaran detail produk yang diciptakan, cara
instalasi, cara kerja dan manfaatnya.
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No

Kriteria

Bobot
(%)

1

Pendahuluan (urgensi permasalahan dan potensi target
pengguna)

10

2

Tinjauan pustaka (kajian teori dari tantangan
Intelektual, originalitas (produk sejenis), standar, dan
regulasi yg diacu )

20

3
4
5

6
Jumlah

Tahap Pelaksanaan (karakterisasi produk, desain teknis,
proses produksi, uji coba)
Hasil yang dicapai dan potensi khusus
Penutup (Kesimpulan dan Saran)
Daftar Pustaka (sesuai sitasi, mutakhir, relevan, sumber
pustaka, jumlah pustaka)

Skor

Nilai
(Bobotx Skor)

20
30
10

10
100

Kriteria Penilaian Laporan Akhir

PKM-KI

Sistematika
Dokumentasi Teknis
Produk Karya
Inovatif

HALAMAN SAMPUL
(Judul Buku “Dokumen Teknis Produk”, Judul
PKM-KI dan jenis PKM, Nama Tim, Nama Dosen
Pendamping, Asal Perguruan Tinggi, Tahun)
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Deskripsi Produk
1.2. Manfaat Produk
1.3. Target Pengguna
BAB II. DOKUMENTASI TEKNIS
2.1. Spesifikasi Produk
2.2. Detail Desain Produk
2.3. Proses Produksi
2.4. Teknik dan Hasil pengujian
2.5. Mockup/Gambaran Produk Jadi
BAB III. PENUTUP
LAMPIRAN

Terima Kasih

