


PKM 2021

PKM Gagasan Tertulis
(PKM-GT)

PKM Riset
(PKM-R)

PKM Artikel Ilmiah
(PKM-AI)

PKM Kewirausahaan
(PKM-K)

PKM Pengabdian Kepada Masyarakat
(PKM-PM)

PKM Penerapan IPTEK
(PKM-PI)

P
e

n
d

an
aa

n
 +

 P
IM

N
A

S

Hadiah + PIMNAS

Hadiah + JURNAL

PKM Karsa Cipta
(PKM-KC)

PKM Gagasan Futuristik Konstruktif
(PKM-GFK)

Proposal 
Kegiatan

Karya Tulis



KRITERIA PENGUSUL

3

1 2

3

4

5

6 7

Peserta PKM adalah kelompok mahasiswa

aktif program pendidikan Sarjana, 

SarjanaTerapan dan diploma dari

PT non Politeknik di lingkungan

Kemdikbud yang terdaftar di PD-Dikti

Kelompok pengusul berjumlah 3–5 

orang, terdiri dari satu orang ketua

dan 2-4 orang anggota

Nama-nama pengusul

(ketua dan anggota) harus

ditulis lengkap dan 

tidak boleh disingkat

Khusus PKM-Riset, tema yang 

diusulkan harus sesuai dengan

bidang ilmu ketua atau anggota

Mahasiswa dari berbagai program 

studi yang berbeda atau dari

prodi yang sama, dalam satu 

perguruan tinggi yang sama

Keanggotaan setiap kelompok PKM 

disarankan berasal dari minimal 

dua angkatan yang berbeda

Besarnya dana kegiatan per 

judul Rp 5.000.000 s.d

Rp 10.000.000 

(+ maks. 25% sumber dana lain)



SISTEMATIKA PROPOSAL KEGIATAN

“Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya
diperbolehkan maksimal 20 kata.”

1. ISIAN KELENGKAPAN yang dientrikan secara langsung pada SIMBelmawa, dengan validasi oleh dosen
pendamping dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Isian kelengkapan sampul meliputi Judul PKM,
jenis PKM, nama dan nomor induk tim mahasiswa, asal PT pengusul, dan tahun usulan.

2. ISI UTAMA PROPOSAL dikemas dalam bentuk (pdf.), terdiri dari: daftar isi, halaman inti (pendahuluan-daftar
pustaka maks.10 halaman), dan lampiran. Halaman daftar isi : i, ii, iii, …, yang diletakkan pada sudut kanan bawah.
Halaman inti dan lampiran : 1, 2, 3, …, yang diletakkan pada sudut kanan atas. Isi utama proposal ditulis dengan:
Tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12, teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks
menggunakan rata kiri dan kanan, Layout menggunakan ukuran kertas A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin
kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm.

Berkas isi utama proposal diunggah ke SIMBelmawa dengan penamaan file:
namaketua_namapt_PKM-X.pdf (sesuai bidang PKM) untuk divalidasi oleh dosen pendamping dan
disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan.



Kewajiban
Tim PKM 5 Bidang

Lolos Didanai

Mencatat kegiatan
dalam bentuk

logbook

Menyusun dan 
mengunggah

laporan kemajuan
ke SIMBelmawa

Mengikuti Penilaian
Kemajuan

Pelaksanaan PKM 
(PKP2) secara daring 
atau luring berupa

penilaian
pelaksanaan

kegiatan

Menyusun dan 
mengunggah

laporan akhir ke
SIMBelmawa

Peserta PIMNAS, 
wajib mengunggah

artikel ilmiah (sesuai
Pedoman PKM-AI 
2021) dan Poster

Dit. Belmawa
Kemdikbud





Makna dan Tujuan Riset

Ruang Lingkup PKM-R

Konsep Program PKM-R 2021: 

Daring Plus (Blended)

Luaran PKM-R



Makna dan Tujuan 
Riset



MAKNA DAN TUJUAN PKM-RISET

Menumbuhkan minat dan kemampuan meneliti, 

pemahaman metode dan analisis data. 

Menghasilkan penelitian berkualitas dan berpotensi

untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah dan berpeluang

menghasilkan paten yang bermanfaat baik bagi

masyarakat akademik maupun masyarakat luas.

TUJUAN

UMUM
Mengungkap fakta/fenomena

dengan pendekatan ilmiah

MAKNA

Inovatif dalam menemukan suatu kebaruan

atas suatu fenomena atau membuktikan suatu

hipotesis pada satu bidang ilmu atau antar

bidang sehingga menghasilkan sumbangsih

berupa informasi bagi kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi. 

KHUSUS
MAKNA



KONSEP UMUM
PKM-R

Mahasiswa

tokoh intelektual

penuh kreativitas dan 

inovasi

Mengembangkan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang potensial

berdaya guna dan bermanfaat untuk

diterapkan dalam kehidupan

masyarakatPKM-R



11

RUANG 
LINGKUP 
PKM-R

Dit. Belmawa
Kemdikbud



JENIS PKM-R

PKM-RE PKM-RSH
Riset Eksakta Riset Sosial Humaniora



Jenis Riset
berdasar karakteristik objeknya

Jenis Riset Fokus Objek Riset Contoh Bidang Aplikasi

Riset Eksakta

(IPA dan Matematika)

fenomena alamiah sesuai hukum-hukum fisika, 

kimia, matematika dan biologi

Kedokteran, kesehatan, farmasi, agro, 

teknologi, material science, ilmu dasar, 

matematika, dan kebumian

Riset Sosial 

fenomena sosial atau interaksi dalam kehidupan

bermasyarakat
(bidang ekonomi, sosiologi, manajemen, dan politik)

Ekonomi, sosiologi, psikologi, 

manajemen dan politik, dll

Riset Humaniora
aspek dasar

(misalnya nilai perilaku dalam kehidupan masyarakat)

Ilmu budaya, seni, filsafat, adat istiadat, 

kepercayaan (agama), 

hukum dan etika



Jenis Riset
berdasar cara pendekatannya

Jenis Riset Pendekatan Contoh bidang aplikasi

Riset

Empirik

dilakukan dengan alat ukur yang jelas dan 

tervalidasi dalam mengumpulkan data
Data yang didapat bersifat numerik yang dianalisis, baik

kuantitatif maupun kualitatif, dengan metode yang jelas

dan sistematis.

Lebih banyak dilakukan oleh bidang

IPA dan sosial

Riset

Non-Empirik

dilakukan tidak dengan alat ukur yang spesifik dan 

cenderung mengandung subjektivitas yang tinggi

dalam hal penggalian data atau informasi. 

contoh: literature review

Banyak dilakukan oleh bidang ilmu

sosial dan humaniora, meskipun

dapat juga dilakukan dalam bidang

IPA/ Eksakta.



KONSEP 
PELAKSANAAN 

PKM-R



PLATFORM RISET PKM-R 2021:
DARING PLUS (BLENDED)

Program PKM-R dimungkinkan

dilaksanakan melalui konsep “blended”, 

kombinasi tiga platform riset, yaitu

virtual-digital, online, dan offline baik

dengan atau tanpa kegiatan

laboratorium/lapangan

VIRTUAL-

DIGITAL

ONLINE

OFFLINE



Chemical experiment

In vivo experiment

In vitro experiment

Citrus reticulata

Virtual based methods

Bioflavonoids

Pharmacology

Pharmacologycal effects

Databases

Target mechanisms

Original article/ 
Critical 

Review paper

Laboratory based methods

• Journals
• Genomic database
• Protein database
• Chemical database
• Herbal database

Lab data 
Based-paper

FOKUS MASALAH

Data mining

Software tools

AI

AI: Artificial Intelligence

LUARAN: Artikel Ilmiah

LUARAN: Artikel Ilmiah

Dit. Belmawa
Kemdikbud



Wawancara mendalam

FGD terhadap subyek
penelitian

Wawancara langsung dengan
kuesioner

Persepsi Masyarakat 
desa di DIY
Terhadap COVID-19

Virtual based methods

Kesehatan

Modal sosial

Kumpulan informasi media

Databases

Data statistic UMUM

Original/
Critical review

paper

Physical based methods

• Journals
• Media online
• BPS
• Portal web relevan
• Satgas

Paper yang
berisi data 
lapangan

FOKUS MASALAH

Data mining

Software tools ??

ANALISIS 
PENGARUH

AI

LUARAN: Artikel Ilmiah

LUARAN: Artikel Ilmiah

AI: Artificial Intelligence

Dit. Belmawa
Kemdikbud



Centrosomal subunit 
protein 55 (CEP55)

Analisis ekspresi protein CEP55 pada kanker, khususnya kanker payudara dengan
database The Cancer Genome Atlas (TCGA)

- Analisis alignment sekuens asam amino protein CEP55 dan pohon filogenetik pada 
berbagai mamalia dengan software mega-x 

Analisis struktur protein CEP55 (primer, sekunder, tersier, kuartener), domain dan motif

Analisis ekspresi gen CEP55 pada beberapa tipe kanker
Membandingkan ekspresi gen CEP55 pada sel kanker dan sel normal dengan database  
profil microarray dan next generation sequencing

- Analisis docking score antara protein CEP55 dengan senyawa potensial Galangin, ACA
- Nilai docking dibandingkan dengan native ligand

Galangin ACA

Kajian
Virtual -
ONLINE

Simulasi interaksi
molekul

Kajian
Virtual -
OFFLINE



KUNCI SUKSES

20

1. tantangan intelektual 2. fokus masalah

3. metode pendekatan 5. KUALITAS luaran

“state of the art” terkait

topik yang diangkat, 

kekuatan logika deduktif, 

dan pilihan platform riset

yang digunakan

ketajaman memilih ruang

lingkup riset, pemilihan

masalah yang unik serta

kesesuaian cara pendekatan

virtual-digital/online-offline

kebaruan dan tata cara serta

kelengkapan sistem metodologi

yang digunakan dalam

mengumpulkan informasi/data 

dan cara analisisnya

4. kualitas data
kecukupan dan 

keterpercayaan

data/informasi yang 

dikumpulkan termasuk

sumber data yang 

digunakan
kekuatan logika induktif dan 

sistematika cara pemaparan

(cara analisis-sintesis serta

merangkum dan membuat kesimpulan)

Dit. Belmawa
Kemdikbud



LUARAN PKM-R

1. LAPORAN KEMAJUAN

2. LAPORAN AKHIR

3. ARTIKEL ILMIAH

Dit. Belmawa
Kemdikbud



ARTIKEL ILMIAH

ORIGINAL 

ARTICLE

SYSTEMATIC 

REVIEW
NARRATIVE 

REVIEW
DATA PRIMER DATA SEKUNDER

DATA SEKUNDER



Contoh RE: ORIGINAL ARTICLE 



CONTOH RE: ORIGINAL ARTICLE (Molecular docking)
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JUDUL PKM:
“Nu-Pumpseed”: Suplemen Pencegah Osteoporosis dan Kolesterol dari
Biji Labu Kuning (Cucurbita pepo L.) untuk Wanita Post Menstrual, Studi
in Vivo dan in Silico”

• Title
• Abstract
• Introduction
• chemical composition of pumpkin seeds 
• General health benefits derived from pumpkin seeds
• Estrogenic-like effects 
• Anticancer activities 
• Antioxidant and free radical scavenging properties 
• Nutraceutical potential and future prospective 
• Conclusion 
• References 

Sistematika

• Figure 1. The pumpkin fruit (left) and its seeds (right) commonly 
cultivated in indonesia known as cucurbita moschata. 

• Figure 2. Structures of the major compounds isolated from pumpkin 
seeds. 

Table 1. Nutritional components of pumpkin seeds. 
Table 2. Some biological activities of pumpkin seeds. 

Daftar gambar

Daftar tabel



CONTOH PKM-RSH
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Riset Humaniora

Riset Sosial – Narrative ReviewRiset Sosial: Original Article





Kewirausahaan adalah kreativitas untuk

menghimpun Inovasi (Innovation), IPTEK 

(Knowledge), Kepemimpinan (Leadership) dan Visi

(Vision) guna menghasilkan produk yang 

berkualitas serta mempunyai nilai ekonomi dan 

daya saing tinggi

“

”



PKM - K

Innovation can refer to 
something new or to a change 
made to an existing product, 
idea, or field.

Knowledge is familiarity, awareness or 
understanding of some one or something, 
such as facts, information, description of 
skills, which is acquired through 
experience or education, by perceiving, 
discovering and learning

Leadership is the art of 
motivating a group of people 

to act towards achieving a 
common goal

• Vision: the ability 
to imagine how 

a country, society, industry, 
etc. could develop in 

the future and to plan for this



DASAR, RUANG LINGKUP 
DAN 
TUJUAN PKM-K



Tim mahasiswa harus melakukan analisis adanya kebutuhan dan peluang pasar, untuk
selanjutnya membuat kreativitas (komoditas) usaha dalam rangka menyediakan kebutuhan
pasar tersebut.

D A S A R

T U J U A N
Tujuan PKM-K adalah memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya
kreatif, inovatif sebagai bekal berwirausahaan sebelum atau setelah menyelesaikan studi. PKM-K
diharapkan dapat menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia sebagai karya mandiri
bangsa.

Ruang lingkup PKM-K adalah menciptakan kreativitas usaha yang dijalankan oleh tim mahasiswa guna
menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Pada dasarnya, PKM-K lebih mengutamakan solusi
tantangan intelektual yang mendasari lahirnya komoditas usaha baru dan unik. Komoditas usaha yang
diciptakan harus merupakan jelmaan penguasaan ipteks oleh tim mahasiswa.

R U A N G  L I N G K U P



KONSEP  
PELAKSANAAN

PKM-K

Dit. Belmawa
Kemdikbud



Program PKM-K pada masa 
pandemi ini (dimungkinkan) 
dilaksanakan melalui konsep
“blended”

• Virtual-Digital

• Online (Daring)

• Offline (Luring)

Dit. Belmawa
Kemdikbud



Luaran PKM-K

Laporan Kemajuan

Laporan Akhir

Produk Wirausaha

Artikel Ilmiah



SISTEMATIKA PROPOSAL PKM-K

1. Isian kelengkapan proposal (Sampul dan 
Pengesahan) dientrikan langsung ke
SIMBelmawa.

2. Isi Utama Proposal (file PDF)
• Daftar Isi
• Halaman Inti (maksimum 10 halaman): 

(1) Pendahuluan, (2) Gambaran Umum
Rencana Usaha, (3) Metode
Pelaksanaan, (4) Biaya dan Jadwal
Pelaksanaan, dan Daftar Pustaka.

• Lampiran: (1) Biodata ketua, anggota
dan dosen pembimbing, (2) Justifikasi
anggaran kegiatan, (3) Sususan anggota
tim pelaksana dan pembagian tugas, 
(4) surat pernyataan ketua pelaksana.



CONTOH HASIL PKM-K



Hasil PKM-K yang Diharapkan

Dit. Belmawa
Kemdikbud





Program penerapan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni yang berorientasi non profit dalam upaya
untuk membantu mengakhiri kemiskinan, 
mengurangi kesenjangan dan melindungi
lingkungan

Pendahuluan

Tujuan
Memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang
potret masyarakat mitra; menumbuhkan tenggang rasa 
dan solidaritas terhadap masalah yang dihadapi
masyarakat mitra; menerapkan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni dalam menyelesaikan masalah
tersebut



Contoh Mitra PKM-PM



RUANG LINGKUP
PKM-PM

B

D

C

A
Kewirausahaan masyarakat non produktif

untuk pembentukan wirausaha baru

Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni untuk memecahkan persoalan atau

memenuhi kebutuhan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat atau lingkungan; 

Pengabdian masyarakat bentuk lainnya

Dit. Belmawa
Kemdikbud



Konsep Pelaksanaan Program

Virtual-digital
PM secara virtual mengandung arti komunikasi dengan mitra dilakukan dengan bantuan perangkat lunak. 
PM berbasis digital adalah upaya penggunaan internet, perangkat seluler, media sosial, mesin pencarian, dan 
sebagainya dalam pengabdian kepada masyarakat

Online (daring) 
PM yang dilaksanakan berbasis pada jaringan internet (internet-based). Misalnya, komunikasi dengan mitra berbasis
online atau menggunakan jaringan sistem komunikasi seperti internet

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



Luaran PKM-PM

Laporan kemajuan (dilampirkan dokumentasi aktivitas
pelaksanaan program PKM-PM yang telah dilakukan
secara mandiri oleh masyarakat mitra dan atau secara
daring dengan mahasiswa)

Laporan akhir (dilampirkan dokumentasi aktivitas
pelaksanaan program PKM-PM yang telah dilakukan
secara mandiri oleh masyarakat mitra dan atau
secara daring dengan mahasiswa); 

Produk program berupa buku
pedoman pelaksanaan program

Artikel Ilmiah



DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang disusunnya proposal dan permasalahan yang dihadapi mitra serta skala prioritas penyelesaian dari masalah tersebut.

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT MITRA

Uraikan secara umum profil dari masyarakat mitra, terutama kondisi dan potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Uraikan tahapan dan frekuensi kegiatan sesuai dengan solusi yang ditawarkan.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya antara Rp 5.000.000 s.d Rp 10.000.000 dengan komposisi min. 80% operasional dan maks. 20% untuk administrasi.

4.2 Jadwal Kegiatan disesuaikan dengan Tahap Kegiatan dan dibatasi selama 3 - 4 bulan.

DAFTAR PUSTAKA: disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (Harvard style)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pendamping Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan Kerjasama dari Mitra

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra

Format Penulisan Isi Utama Proposal PKM-PM



Tetap Semangat,
Sehat Selalu dan 
Siap Mengabdi

“

”





Karakteristik

PKM-PI



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.

D A S A R

T U J U A N

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.

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

R U A N G  L I N G K U P



✓ 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 Program

Konsep “Blended”

1.
Virtual-Digital: komunikasi dengan mitra dilakukan dengan bantuan perangkat lunak/digital,
seperti telpon seluler, internet, media sosial, mesin pencarian, dsb dari tahap perencanaan-
penerapannya

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

3.
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



Luaran PKM-PI

Laporan Kemajuan Buku Pedoman Aplikasi
Produk IPTEK

Laporan Akhir Artikel Ilmiah

Dit. Belmawa
Kemdikbud



DAFTAR ISI

1

2

3

4

5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

7

6

BAB I. PENDAHULUAN

BAB III. METODE PELAKSANAAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV. BIAYA & 
JADWAL KEGIATAN

Lampiran 1.
Biodata Ketua dan Anggota 

dan Dosen Pendamping yang 
ditanda tangani

Lampiran 2. 
Justifikasi Anggaran 

Kegiatan 

Lampiran 3.
Susunan Organisasi Tim 

Pelaksana dan Pembagian Tugas 

Lampiran 4. 
Surat Pernyataan 
Ketua Pelaksana -

bermeterai 

Lampiran 5. 
Pernyataan Kesediaan dari 

Mitra 

Lampiran 6. 
Gambaran IPTEK yang 

akan Diterapkan

Lampiran 7. 
Denah Detail Lokasi 

Mitra Kerja



…pelajari lebih lanjut….





PKM-KC
Menggarap Relung

Kreativitas



reative?C
The ability to make or otherwise bring into existence 

something new, whether a new solution to a problem, 
a new method or device, or a new artistic object or form 

(Encyclopedia Britannica 2002)

Characterized by or productive of new 
things or new ideas : Innovative, 
inventive (Roget’s II Thesaurus)

Promoting construction or creation
Having ability of power to create

Having the power or productive of new things or new ideas



Mengapa
Penting? 

“Kreativitas mahasiswa merupakan
potensi yang perlu diasah karena
dapat menjadi salah satu kunci
penentu kesuksesan mahasiswa
dalam mewujudkan cita-citanya”

Dit. Belmawa
Kemdikbud



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

“

”



PKM-KC

• 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

Dit. Belmawa
Kemdikbud



Pelaksanaan

Diperkenankan melakukan 
aktivitas fisik (pengerjaan
PKM)  secara terbatas

di laboratorium / studio di 
kampus maupun di luar
kampus.

Dit. Belmawa
Kemdikbud



Produk PKM-KC

Produk fisik, prototipe atau 
produk digital (2D atau 3D), 
animasi ataupun bentuk 
lainnya yang menggambarkan 
wujud  karsa cipta yang 
dihasilkan.

Dit. Belmawa
Kemdikbud



Pengguna mendapatkan 
gambaran :
• tingkat kreativitas karsa terkait 

produk yang dihasilkan
• fungsi dan manfaat  produk 

yang dihasilkan. 



Penilaian utama PKM KC adalah
tingkat kreativitas, gambaran produk, 

prototipe atau  produk digital/virtual dan 
prediksi kemanfaatan  Karsa Cipta yang 

dihasilkan

“

”



Pelaksanaan



PKM-KC 2021
Daring (+)



Pelaksanaan PKM-KC Daring (+)

PKM-KC sebelum

Covid-19

Kendala Era 

Pandemi Covid-19

Transformasi

Mekanisme

pelaksanaan secara

luring

Adanya pembatasan

sosial (Sosial/Physical

Distancing)

Pelaksanaan kegiatan PKM-KC 

dilakukan secara daring (+)

Output kegiatan

berbentuk fisik

(produk atau

prototipe)

Seluruh kegiatan

akademik dilakukan

secara daring (WFH)

Output kegiatan diubah menjadi produk

fisik, prototipe, atau produk digital/virtual

Anggaran digunakan

untuk kegiatan fisik

Pembatasan

Perjalanan

Anggaran digunakan untuk kebutuhan

pembelian bahan bahan, jasa pihak

ketiga dan aktifitas digital/daring 



Produk Fisik atau Prototipe
atau produk digital / virtual

Luaran
Utama

Proposal
ISIAN KELENGKAPAN (sampul dan 
Pengesahan)

ISI UTAMA: daftar isi, Halaman Inti 
(pendahuluan-daftar pustaka), dan 
lampiran.

PELAKSANAAN DAN PKP2

Catatan Harian (logbook)

Laporan Kemajuan

Bahan Presentasi (PPT)

PIMNAS

Laporan Akhir

Artikel Ilmiah

Poster



Video
• Pembuatan produk digital/virtual

Isi
Video
• Deskripsi Design Produk

• Proses Pembuatan Produk

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

Durasi waktu video 5-7 menit

Dit. Belmawa
Kemdikbud



Pembuatan Produk

Secara terbatas
diperbolehkan dibuat di 
lab, studio dll di kampus

atau di luar kampus
dengan tetap

memperhatikan
protokol kesehatan

Pihak ke 3

Mandiri

Dikerjasamakan
dengan pihak ketiga
dalam pembuatan
produknya

Dit. Belmawa
Kemdikbud



Level Kreativitas



Perbandingan

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

Rancang Bangun Alat Inovasi Pemerah dan Sterilisasi Susu 
Otomatis Menggunakan Prinsip Plasma Nontermal Guna
Menciptakan Peternakan Susu Terintegrasi

Teknologi Alat Pengepres Tahu dengan Sistem
Pneumatik Time Delay Valve

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

Sistem Peringatan Dini Tsunami Secara Real Time Berbasis Pengukuran
Ketinggian Air Laut Menggunakan Pelampung Gantung

(+)



Dicari !
PKM-KC dengan kreativitas menonjol dan tingkat

kemanfaatan yang tinggi
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