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PENDAHULUAN

bangsa yang besar
dan mendiami

daratan, lautan luas
dapat dipastikan

banyaknya persoalan, 
kebutuhan dan
tantangan yang 

dihadapi Indonesia

Ada yang 
dapat diatasi
dalam jangka
waktu pendek

banyak di antara persoalan, 
tantangan dan kebutuhan
baru akan terselesaikan

dikemudian hari

Sebagai mahasiswa yang merupakan
bagian bangsa ini tentu wajib

membantu menemukan solusi yang 
tepat



PKM GT

a.
• konsep perubahan atau pengembangan yang bersifat

futuristik, realistik dan jangka panjang

b.
• Ide realistik dari PKM-GT ini tidak dapat diselesaikan

dalam waktu pendek melalui PKM 5 bidang.

c.
• Sebagai salah satu PKM yang ditampilkan dalam

PIMNAS



Tujuan dari kegiatan 

membudayakan kebiasaan menulis
mahasiswa berbasis nalar dan
memandunya dengan penyusunan
strategi perubahan atau
pengembangan bangsa dan negara ke
depan.



RUANG LINGKUP

seluruh aspek bernegara seperti sosial,
ekonomi, budaya, politik, hukum,
pendidikan, kesehatan, pertahanan
keamanan, teknologi dan pangan serta
lingkungan



LUARAN KEGIATAN 

gagasan kreatif dalam bentuk
Artikel Ilmiah yang memuat
konsep perubahan atau
pengembangan.



KRITERIA PENGUSULAN

a. Peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S-1
atau Diploma yang terdaftar di PD-Dikti

b. Kelompok peneliti pengusul berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari
satu orang ketua dan dua orang anggota

c. Nama semua pengusul (ketua dan anggota) ditulis lengkap dan
tidak boleh disingkat

d. Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti,
atau tim pengusul. Anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan

e. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi
yang berbeda atau dari satu program studi yang sama, dalam
satu Perguruan Tinggi yang sama



SISTEMATIKA GAGASAN TERTULIS

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

• Mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal :

- isian kelengkapan (sampul dan pengesahan),

- halaman utama (daftar isi, halaman inti dan lampiran), 

- halaman inti (pendahuluan sampai dengan daftar pustaka) 
maksimum 10 (sepuluh) halaman, 

- berkas diunggah ke SIMBelmawa dengan penamaan file 
namaketuapeneliti_namapt_PKM-GT.pdf untuk divalidasi dosen 
pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang 
kemahasiswaan.



FORMAT PROPOSAL PKM GT

• Proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12
dengan jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A-4, margin kiri 4 cm,
margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm.

• Halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor
halaman dengan huruf: i, ii, iii,.. dst., yang diletakkan pada sudut
kanan bawah.

• Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan
lampiran diberi nomor halaman dengan angka arab: 1, 2,

• 3,….dst, yang diletakkan pada sudut kanan atas



Format penulisan mengikuti sistematika

DAFTAR ISI

1.  PENDAHULUAN : Bagian Pendahuluan menguraikan latar belakang yang mengungkap
tentang situasi dan kondisi bangsa, negara yang menjadi alasan mengangkat gagasan menjadi
PKM-GT (dilengkapi dengan data atau informasi yang mendukung). Bagian ini juga
mengungkap tujuan dan besarnya manfaat yang ingin dicapai.

2.  GAGASAN

Bagian gagasan berisi uraian tentang:

a.   Kondisi terkini pencetus gagasan (diperoleh dari bahan bacaan, wawancara/diskusi, 
observasi, imajinasi yang relevan)

b.   Solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki kondisi pencetus gagasan

c.   Seberapa jauh kondisi pencetus gagasan dapat diperbaharui atau dikembangkan jika
gagasan tersebut diimplementasikan

d.   Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan
peran atau kontribusi masing-masingnya

e.   Langkah-langkah strategis yang  harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan
sehingga tujuan atau pembaruan yang diharapkan dapat tercapai.



Lanjutan 

3. KESIMPULAN
• Secara umum kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari tulisan

berisikan pengungkapan gagasan yang diajukan, teknik
implementasi yang akan dilakukan, dan prediksi hasil yang akan
diperoleh (manfaat dan dampak gagasan).

4. DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
• Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota yang ditandatangani
• Lampiran 2. Biodata Dosen Pendamping
• Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim   Penyusun dan Pembagian

Tugas
• Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim



PENILAIAN GAGASAN TERTULIS
Penilaian Artikel dilakukan secara daring oleh Penilai dari Ditjen Belmawa.

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

1) Kreatif dan Objektif : tulisan berisi gagasan kreatif yang menawarkan solusi suatu
permasalahan, kebutuhan atau tantangan yang dihadapi masyarakat. Tulisan tidak bersifat
emosional atau subjektif, didukung data dan/atau informasi terpercaya, bersifat asli (bukan
karya jiplakan).

2) Logis dan Sistematis: tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis, runut, memuat
unsur-unsur identifikasi masalah, analisis sintesis, kesimpulan serta memuat saran-saran.

3) Isi tulisan berdasarkan telaah pustaka atau sumber informasi lainnya

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.
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PENILAIAN PKM GT

• Penilaian artikel PKM-GT dilakukan dengan mempertimbangkan kreativitas
(rasionalitas, keunikan, dan manfaat) tulisan, kelayakan implementasi dan
dampak yang ditimbulkannya

• Hasil penilaian, artikel PKM-GT akan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) ketegori
sebagai berikut.

• 1)  Tidak lolos seleksi : bagi artikel yang nilainya lebih rendah dari batas minimum 
untuk dinyatakan lolos seleksi. Batas nilai minimal ini sangat tergantung dari mutu
artikel PKM- GT yang dinilai secara keseluruhan

• 2)  Lolos seleksi tetapi tidak diundang ke PIMNAS : bagi artikel yang nilainya
melebihi atau sama dengan batas minimal lolos seleksi akan tetapi nilainya masih
di bawah batas nilai minimal untuk diikutsertakan ke PIMNAS. Artikel yang masuk
kategori ini akan diberi insentif sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

• 3)  Lolos seleksi dan diikutsertakan di PIMNAS : bagi artikel yang nilainya lebih
dari batas minimal nilai lolos seleksi dan nilai lolos ke PIMNAS. Artikel yang masuk
kategori ini disamping diikutsertakan ke PIMNAS juga akan diberi insentif sebesar
Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)



PENILAIAN PKM GT

• Nilai Total Artikel PKM-GT di PIMNAS terdiri dari dua bagian
dengan bobot yang sama, yaitu 50% untuk Nilai Artikel dan
50% Nilai Presentasi Kelas. 

• Nilai penentu kelompok mahasiswa PKM-GT ke PIMNAS 
adalah Nilai Artikel. 

• Nilai Total Artikel hanya akan diperoleh jika artikel PKM-GT 
dipresentasikan di PIMNAS.

• NILAI TOTAL ARTIKEL PKM-GT = (50% x Nilai Artikel) + (50% x 
Nilai Presentasi Kelas)



POSTER PKM GT 

Proposal yang dinyatakan sebagai peserta PIMNAS di
samping diwajibkan mempresentasikan proposalnya,
juga diwajibkan membuat poster dengan tata cara
pembuatan poster mengikuti aturan umum
pembuatan poster PKM (lihat Buku 1)



PENILAIAN PKM GT 
No. KriteriaPenilaian Bobot Skor

Nilai
(%) (Bobotx Skor)

1
Format Makalah:

15

- Tatatulis: ukuran kertas, tipografi,
kerapihan ketik, tata letak, jumlah halaman
-Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik 
dan benar
- Kesesuaian dengan format penulisan yang tercancum di 
Pedoman

2 Gagasan:
40- Kreativitas gagasan

- Kelayakan implementasi
4 Sumberin formasi:

25
- Kesesuaian sumber informasi dengan gagasan yang 
ditawarkan
- Akurasi dan aktualisasi informasi

5 Kesimpulan 20
- Prediksi hasil implementasi gagasan

Total 100



Skor nilai:

•Keterangan:  Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 
2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6= 
Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor



PKM- GTPOSTER PKM - GT
Kelompok PKM-GT yang lolos ke PIMNAS disamping diwajibkan
mempresentasikan ide gagasan tertulisnya, kelompok PKM-GT juga
diwajibkan membuat poster. Tata cara pembuatan poster mengikuti
aturan umum pembuatan poster PKM (Panduan Umum PKM) yang
isinya mengacu pada Bagian INTI PKM-GT (lihat Bab 6).

No Kriteria/Unsur Yang Dinilai
Bobot

(%) Skor

Nilai

(Bobot x Skor)

1 Substansi Kreativitas Inovasi Kemanfaatan 40

2 Kejelasan Informasi Terbaca (visible) Terstruktur 

(structured)
35

3 Lengkap Penyajian, Daya Tarik, Teliti Praktis 

(simple) 25

Total 100

Format dan Kriteria Penilaian Poster



KONDISI IDIAL DARI SEBUAH PKM-GT

a) Artikel harus memenuhi semua sarat administrasi yang 
ada dalam buku panduan PKM 2020. (Bukan hasil
kegiatan PKM, hasil kegiatan tim, original dll)

b) Kesalahan typo harus seminimal mungkin atau bahkan
harus tidak boleh ada.

c) Keruntutan dalam menuliskan ide atau algoritma berpikir
harus dapat dimengerti dengan mudah.

d) Gagasan atau ide yang diusulkan, dirancang berdasarkan
permasalahan atau kebutuhan yang memerlukan
penyelesaian yang paripurna.



Lanjutan…….

e) Ketajaman konsep atau ide yang diusulkan bergantung pada 
data atau informasi yang dapat menjelaskan permasalahan 
atau kebutuhan tersebut, hasil studi solusi yang sudah dibuat 
ditempat lain, sinkronisasi teori ilmiah yang relevan dengan 
permasalahan tersebut.

f) Judul artikel dapat menunjukan pesan kepada pembaca bahwa 
isi artikel mengandung daya tarik untuk diketahui lebih dalam.

g) Penulis harus mampu menunjukan manfaat besar konsep atau 
ide usulan yang menjadi jawaban dengan apa yang ditulis 
didalam tujuan.



h) Hasil konsep atau ide yang diusulkan mampu 
memberikan kontribusi kemanfaatan yang besar bagi 
perkembangan IPTEK dan kemaslakatan bangsa secara 
umum.



JUDUL PKM GT
• Disaster Proof House with Technology Based : Indonesia Siap

Bencana Dengan Konsep Mitigasi Hunian Aman Dan Area
Perlindungan Berbasis Teknologi Masa Depan

• Neptuneyes: Konsep Sistem Pencitraan Masa Depan sebagai
Solusi Menghadapi Illegal Fishing Menuju Kedaulatan Maritim
2050

• AFTECH: Pengembangan Offshore Aquaagriculture Berbasis IMTA
sebagai Solusi Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional.

• SOWWAVE GREEN PORT: Pelabuhan HRES (Hybrid Renewable
Energy System) berbasis 3E (Economy, Education, and
Environment) sebagai Penyokong Indonesia Poros Maritim Dunia

• Konsep Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut
Arafuru Menuju Keberlangsungan Biota Laut Indonesia pada
SDGs 2030.



CONTOH JUDUL YANG JUARA PKM GT



CONTOH JUARA POSTER PKM GT



PKM 
ARTIKEL ILMIAH

Direktorat Kemahasiswaan Direktorat Jenderal

Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan

Buku 8

PKM – Artikel Ilmiah

Direktorat Kemahasiswaan Direktorat

Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Kementerian  

Pendidikan dan  Kebudayaan



Pendahuluan

• PKM-AI tidak mengenal adanya kegiatan semacam PKM 5 yang melibatkan
pelaksanaan kegiatan fisik di laboratorium ataupun lapangan

• Kelompok mahasiswa mengajukan proposal kegiatan ke Ditjen Belmawa, cukup
menyampaikan karya tulis dalam bentuk artikel ilmiah dikirimkan secara
daring. 

• Karya tersebut ditulis mengacu pada kegiatan yang telah selesai dilakukan
kelompok mahasiswa, tetapi bukan berasal dari PKM dan juga bukan kegiatan
insentif pembiayaan lain yang mewajibkan luaran artikel ilmiah. 

• PKM AI hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Praktek Pengalaman Lapangan
(PPL), kuliah kerja nyata (KKN) atau kegiatan akademik berkelompok lainnya, 
tetapi bukan tugas-tugas atau praktikum individu perkuliahan, skripsi atau
tugas akhir.



Lanjutan 

•Kelompok penulis yang artikel ilmiahnya dinilai baik
dan layak dipublikasikan, akan memperoleh insentif
dana tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

•AI akan dipublikasikan di e-journal Ditjen Belmawa.



PKM-AI
- dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuangkan

pemikiran dan hasil-hasil kegiatan ilmiah yang telah dilakukan ke
dalam bentuk sebuah artikel ilmiah sesuai kriteria standar penulisan
jurnal ilmiah

- mampu mengantarkan mahasiswa kepada keterampilan atau
kemahiran menulis.

- mampu menguraikan suatu permasalahan sehingga mendorong
perlunya usaha penyelesaian atau pencarian solusi dengan tujuan
tertentu, baik untuk permasalahan yang masih dasar maupun
terapan di lapangan

- mampu memilih teknik dan landasan metode penyelesaian masalah
disertai dengan kemampuan menguraikan landasan teori yang terkait
dengan permasalahan yang dibahas, serta ketajaman pembahasan dalam
menganalisis hasil yang diperoleh, yang akhirnya bermuara pada
penyimpulan upaya penyelesaian masalah



ADA TIGA KARAKTER UTAMA PKM-AI 

a. Tidak ada usulan pembiayaan

b. Usulan berupa artikel ilmiah siap terbit yang mengikuti
kelaziman kaidah penulisan suatu jurnal ilmiah

c. Sumber penulisan artikel ilmiah tersebut adalah
kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok
mahasiswa penulis artikel. Karakter terakhir ini sekaligus
menunjukkan bahwa sumber penulisan merupakan
kegiatan, bukan laporan.



PERHATIAN PKM AI
•PKM-AI dalam rangka Skripsi atau Tugas Akhir
yang bersifat individu tidak diperkenankan
karena tidak ada unsur kerjasama tim.

•Hasil praktikum tidak diperkenankan dijadikan
sumber artikel PKM-AI karena tidak ada unsur
kreativitas.



Tujuan dari kegiatan 

menumbuh kembangkan
minat dan kemampuan
menulis ilmiah mahasiswa.



RUANG LINGKUP
 kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

yaitu Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat.

 Dalam hal ini yang dijadikan lingkup
adalah hasil kegiatan tim dan bukan
individu.



LUARAN KEGIATAN 

Luaran kegiatan PKM-AI adalah
artikel lmiah.



KRITERIA PENGUSULAN
a. Peserta PKM-AI adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S-1 atau

Diploma yang terdaftar di PD-Dikti
b.   Anggota kelompok pengusul berjumlah 3 (tiga) orang
c. Nama-nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak boleh

disingkat
d. Bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok/tim atau yang 

relevan disarankan untuk mengikuti keilmuan sesuai kegiatan ilmiah yang  
menjadi sumberpenulisan PKM-AI

e. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda
atau dari satu program studi yang sama, dalam satu Perguruan Tinggi yang sama

f. Keanggotaan setiap kelompok PKM-AI disarankan berasal dari minimal dua
angkatan yang berbeda

g. Jumlah halaman yang diperkenankan untuk setiap Artikel Ilmiah adalah minimum 
8 (delapan) dan maksimum 10 (sepuluh) halaman



SISTEMATIKA ARTIKEL ILMIAH

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

• Mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal:

- isian kelengkapan (sampul dan pengesahan), 

- halaman utama (isi artikel, halaman inti dan lampiran), 

- halaman inti (judul sampai dengan daftar pustaka) maksimum 10 
(sepuluh) halaman, 

- berkas diunggah ke SIMBelmawa dengan penamaan file 
namaketuapeneliti_namapt_PKM-AI.pdf untuk divalidasi dosen 
pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang 
kemahasiswaan



FORMAT PROPOSAL PKM AI
•Proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman 

ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A-4, 
margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-
masing 3 cm. 

•Halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar isi 
diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii,.. dst., yang 
diletakkan pada sudut kanan bawah. 

•Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai 
dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka 
arab: 1, 2,3,….dst, yang diletakkan pada sudut kanan atas



FORMAT PENULISAN MENGIKUTI SISTEMATIKA:

• ISI ARTIKEL

1. JUDUL

• Judul tulisan hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas. 
Judul maksimum 20 kata, hindari penggunaan akronim yang tidak umum/baku.

2.  NAMA PENULIS

• Nama-nama penulis dituliskan tepat di bawah judul, disertai dengan alamat
institusi penulis, serta catatan kaki untuk penulis korespondensi.

3.  ABSTRAK DAN ABSTRACT (maksimum satu halaman)

• Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Abstrak berisi tidak lebih dari
250 kata dan merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi: latar belakang, 
tujuan, metode, hasil dan kesimpulan dan ditulis dengan jarak baris 1,0 spasi. Di 
bawah abstrak disertakan 3-5 kata-kata kunci (keywords).



Lanjutan 
4.  PENDAHULUAN

• Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan
fenomena mengenai topik yang diangkat. Latar belakang, rumusan,
tujuan dari kegiatan (penelitian, pengabdian, atau yang lainnya)
serta manfaat untuk waktu yang akan datang ditunjukkan dalam
pendahuluan. Dengan merujuk dari berbagai sumber pustaka,
pandangan singkat dari para penulis/peneliti lain yang pernah
melakukan pembahasan topik terkait dapat dikemukakan di sini
untuk menerangkan kemutakhiran substansi pekerjaan.

5. TUJUAN

• Tujuan substansi artikel ilmiah harus diungkapkan secara jelas dan
mencerminkan judul artikel.



Lanjutan
6.  METODE

• Judul dari bagian ini dapat diganti dengan Metode Penelitian, Metode
Pelaksanaan atau Bahan dan Metode atau judul lain bergantung pada
kegiatan dan metodologi yang telah dilakukan sehingga penulis diberi
kebebasan untuk memberi judul lain seperti Pendekatan Teoritik atau
Konsideran Percobaan. 

• Secara umum, metode berisi tentang bagaimana observasi dilakukan
termasuk waktu, lama, dan tempat dilakukannya observasi, bahan dan alat
yang digunakan, metode untuk memperoleh data/informasi, serta cara
pengolahan data dan analisis yang dilakukan. 

• Metode harus dijelaskan secara lengkap agar peneliti lain dapat melakukan
uji coba ulang. 

• Acuan (referensi) pelaksanaan harus dimunculkan agar detail acuannya
dapat ditelusuri



Lanjutan

7.  HASIL DAN PEMBAHASAN
• Bagian ini menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari observasi. 
• Data dapat diringkas dalam bentuk tabel dan gambar. Tidak ada spekulasi dan

interpretasi dalam bagian ini, yang ada hanya fakta. Umumnya berisi uraian dan
analisis berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi yang telah dilakukan, 
terutama dalam konteks yang berhubungan dengan apa yang  pernah dilakukan
oleh orang  lain.  

• Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil yang diperoleh
dikemukakan di sini, termasuk pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang 
timbul dari hasil observasi serta dugaan ilmiah yang dapat bermanfaat untuk
penelitian mendatang. 

• Pemecahan masalah yang berhasil dilakukan, perbedaan dan persamaan dari hasil
pengamatan terhadap informasi yang ditemukan dalam berbagai pustaka
(penelitian terdahulu) perlu mendapatkan catatan di sini. 

• Hasil dan Pembahasan handaknya menjadi satu kesatuan dan tidak dipisah
menjadi subbab tersendiri.



Lanjutan

8.  KESIMPULAN

Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca keluar dari
pembahasan. Secara umum, kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang 
dikemukakan di bagian pendahuluan.

9. UCAPAN TERIMAKASIH

Apabila memang ada pihak yang telah membantu dalam kegiatan yang dilakukan, maka
ucapan terima kasih dapat disampaikan di sini.

10. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

• Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota yang ditandatangani

• Lampiran 2. Biodata Dosen Pendamping

• Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim   Penyusun dan Pembagian Tugas

• Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim

• Lampiran 5. Surat Pernyataan Sumber Tulisan



PENILAIAN ARTIKEL
•Penilaian Artikel Ilmiah dilakukan secara daring oleh

Penilai dari Ditjen Belmawa, Tulisan atau naskah
bersumber dari karya mahasiswa pada bidang
akademik dan penelitian inovatif terkait dengan
kegiatan program kompetitif atau sejenisnya, Praktik
Lapang, Kuliah Kerja Nyata, Magang, Penelitian (bagi
mahasiswa yang membentuk Kelompok Studi atau
Riset misalnya), Studi Kasus Kelompok dalam rangka
Tugas Khusus Mata Kuliah tertentu.



PKM AI
•Karya tersebut telah dilaksanakan kelompok mahasiswa

yang menuliskannya.

• Setiap artikel wajib menyertakan Surat Pernyataan yang
berisi:

1) Sumber Penulisan yang diacu, dan

2) Naskah belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dalam
bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya,
ditandatangani ketua pengusul dan ketua
prodi/departemen/jurusan serta dicap



PENILAIAN PKM AI
No Kriteria

Bobot

(%) Skor
Nilai

(Bobot x 
Skor)

1 JUDUL
5

Kesesuaian isi dan judul artikel
2 ABSTRAK 10

Latar belakang, Tujuan, Metode, Hasil, Kesimpulan, Kata kunci
3 PENDAHULUAN 10

Persoalan yang mendasari pelaksanaan Uraian dasar2 keilmuan yang mendukung Kemutakhiran 

substansi pekerjaan

4 TUJUAN 5
Menemukan teknik/konsep/metode sebagai jawaban atas persoalan

5 METODE 25

Kesesuaian dengan persoalan yang akan diselesaikan, Pengembangan metode baru, Penggunaan 

metode yang sudah ada
6

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kumpulan dan kejelasan penampilan data Proses/teknik pengolahan data, Ketajaman analisis dan 

sintesis data,Perbandingan hasil dengan hipotesis atau hasil sejenis sebelumnya

30

7 KESIMPULAN 10
Tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan

8 DAFTAR PUSTAKA

5Ditulis dengan sistem Harvard (nama, tahun), Sesuai dengan uraian sitasi, Kemutakhiran pustaka

Total 100



Skor nilai:

•Keterangan:  Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 
2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6= 
Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor



Program Kreativitas Mahasiswa

PKM-AI



Kondisi idial dari sebuah Artikel PKMAI

a) Artikel harus memenuhi semua sarat administrasi yang 
ada dalam buku panduan PKM 2020. (Bukan hasil
kegiatan PKM, hasil kegiatan tim, original dll)

b) Kesalahan typo harus seminimal mungkin atau bahkan
harus tidak boleh ada.

c) Keruntutan dalam menuliskan ide atau hasil kegiatan
harus dapat dimengerti dengan mudah.

d) Ketajaman analisis hasil kegiatan bergantung pada cara
membandingkan dengan hasil kegiatan serupa (data atau
informasi) yang ditunjang oleh penguasaan teori yang 
relevan.



Lanjutan…….

e) Judul artikel dapat menunjukan pesan kepada pembaca 
bahwa isi artikel mengandung daya tarik untuk diketahui 
lebih dalam.

f) Penulis harus mampu menunjukan manfaat besar hasil 
kegiatan menjadi jawaban apa yang ditulis didalam 
tujuan.

g) Hasil analisis kegiatan mampu memberikan kontribusi 
kemanfaatan yang besar bagi perkembangan IPTEK dan 
kemaslakatan bangsa secara umum.



BEDA START ANTARA PKM GT & AI

51

PKM 
GT

PKM 
AI

1. Program penulisan ide/gagasan visioner kelompok 
mhs;

2. Berupa konsep strategis & solutif persoalan bangsa;
3. Gagasan ditulis mengacu pada isu aktual & 

memerlukan solusi sitematis berupa karya pikir;
4. Sumber ide kreatif adalah kepekaan mahasiswa 
1.Program penulisan artikel ilmiah dari suatu 

kegiatan kelompok mahasiswa;
2.Sumber karya tulis bisa hasil kegiatan dalam bidang 

pendidikan, penelitian, maupun pengabdian;
3.Contoh: Penelitian mhs (Program pengabdian

kampus, KKN, magang, dll)
Persamaan: menuntut ide kreatif, dlm kelompok, taat tata tulis. 
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