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SAMBUTAN 
Assalamualaikum Wr.Wb.,  

Salam Sejahtera bagi kita semua,  

Om Swastyastu, Namo Buddhaya,  

Salam Kebajikan. 

Lulusan Perguruan Tinggi dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill of 

thinking, management skill, dan communication skill. Kekurangan atas salah satu dari 

keempatketerampilan/kemahiran tersebut dapat menyebabkan berkurangnya mutu lulusan. 

Sinergisme akan tercermin melalui kemampuan lulusan dalam kecepatan menemukan solusi 

atas persoalan yang dihadapinya. Dengan demikian, pemikiran dan perilaku yang ditunjukkan 

mahasiswa akan bersifat kreatif (unik dan bermanfaat) dan konstruktif (dapat diwujudkan). 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan berinisiatif untuk menyelenggarakan PROGRAM KREATIVITAS 

MAHASISWA untuk tahun 2021 ini.  

PKM merupakan salah satu wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang 

diluncurkan Bersama oleh Direkrorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi dan Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Diektorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi pada tahun 2021.  Yang merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, 

mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. 

PKM memberikan dampak terhadap peningkatan prestasi mahasiswa dan prestasi 

perguruan tinggi dalam pemeringkatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak 

diluncurkannya, PKM memperoleh respon positif, baik di kalangan mahasiswa maupun 

pimpinan perguruan tinggi. Hal ini tercermin dari bertambah banyaknya jumlah perguruan 

tinggi yang berpartisipasi dan proporsal yang diunggah mahasiswa. 

Dampak pandemi COVID-19 saat ini berimbas pada seluruh lini kehidupan, termasuk 

pendidikan. Namun, dengan semangat kreativitas dan inovasi yang tidak pernah surut, PKM 

tahun 2021 akan tetap diselenggarakan dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan 

ketentuan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi 

perwujudan bahwa insan akademik tetap patuh terhadap peraturan-peraturan pemerintah, 

dan menjunjung tinggi penanganan, pencegahan penyebaran, serta pemulihan terkait 

pandemi COVID-19. 
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Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

kerja keras tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di bawah koordinasi kelompok kerja 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang telah menyelesaikan penyusunan Pedoman PKM-KI 

2021. 

Akhirnya, saya mengucapkan selamat berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan PKM 

2021 kepada mahasiswa vokasi yang kreatif dan inovatif di perguruan tinggi penyelenggara 

Pendidikan vokasi seluruh Indonesia. Semoga segala usaha dan kerja keras kita semua bernilai 

kebajikan, dan menjadi fondasi positif serta menjadi inspirasi bagi kemajuan bangsa di masa 

depan.  

 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Jakarta, Januari 2021 
 

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

 

 

 

Wikan Sakarinto 
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KATA PENGANTAR 
Dengan memanjatkan puji syukur atas rahmat dan kehadirat Allah 

Subhanallahu Wa Ta’ala, buku Pedoman PROGRAM KREATIVITAS 

MAHASISWA TAHUN 2021 ini dapat diselesaikan. Dengan 

dilaksanakannya program ini, besar harapan kami bahwa kualitas dari 

lulusan mahasiswa pendidikan tinggi vokasi menjadi lebih kompeten 

dan profesional sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing 

guna mendapatkan pekerjaan baik di Indonesia maupun di manca 

negara. 

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi (Dit. PTVP), Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi telah melakukan berbagai hal untuk menumbuh kembangkan inovasi dan 

kreativitas mahasiswa vokasi di Indonesia. Berbagai perubahan, termasuk pemanfaatan 

teknologi informasi berbasis web untuk pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 

dan penambahan kategori baru. Upaya menumbuhkan kreativitas dan inovasi mahasiswa 

vokasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membentuk karakter dan 

keterampilan berpikir serta bertindak mahasiswa.  

PKM merupakan suatu ajang kreativitas bagi mahasiswa Indonesia yang telah memiliki 

sejarah panjang dalam pelaksanaannya. Program PKM awalnya diinisiasi oleh Lomba Karya 

Ilmiah Mahasiswa (LKIM) pertama di tahun 1988 yang diselenggarakan di Universitas 

Indonesia. PKM dilaksanakan pertama kali pada tahun 2001, yaitu setelah dilaksanakannya 

program restrukturisasi di lingkungan Ditlitabmas Ditjen Dikti.  Saat ini, pelaksanaan PKM telah 

memasuki tahun ke-34 dan semoga akan terus berlanjut di tahun mendatang dan menjadi 

katalis peningkatan kompetensi mahasiswa Indonesia yang sejalan dengan semangat merdeka 

belajar-kampus merdeka (MBKM). 

PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan 

kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang 

tinggi. Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang cendekiawan, 

wirausahawan mandiri dan arif, mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan 

kemampuan, keahlian, sikap, tanggung jawab, membangun kerjasama tim maupun 

mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. 

Program Kreativitas Mahasiswa sangat mendukung pencapaian indikator kinerja 

utama (IKU) Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Vokasi, yaitu meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi di level nasional. Pencapaian 

jumlah mahasiswa berprestasi merupakan upaya semua pihak meskipun kondisi pandemi 

Covid-19 mengharuskan kita melakukan upaya adaptasi, modifikasi dan penyesuaian kegiatan 

di segala bidang dengan mengkombinasi kegiatan berbasis daring dan luring serta 

pemanfaatan fasilitas digital untuk kesuksesan program. Perhatian terhadap ketentuan 
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pemerintah dan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat menjadi kunci penting 

pelaksanaan PKM 2021. 

Dalam upaya mengakomodasi perkembangan ide kreatif dan inovatif mahasiswa, PKM 

terus dikembangkan dan disempurnakan sehingga mahasiswa mampu mengantisipasi, 

memahami bahkan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan kehidupan dunia yang 

dicanangkan PBB dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development 

Goals/SDGs) tahun 2015-2030. PKM juga dirancang untuk mengadopsi teknologi digital yang 

telah merasuki nyaris di semua sendi kehidupan, oleh karena itu pada tahun 2021 

diperkenalkan satu bidang baru PKM yaitu PKM-KI atau PKM-Karya Inovatif yang menjadi salah 

satu PKM pendanaan berbasis proposal, bersama PKM 5 bidang yang sebelumnya sudah ada.  

Sedangkan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) yang dilaksanakan pada tahun 

2002 adalah PIMNAS-I kegiatan PKM. Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang selama ini sarat dengan partisipasi aktif mahasiswa, diintegrasikan ke dalam 

satu wahana, yaitu PKM. Sebelumnya, pada tahun 1997 Ditlitabmas sudah menginisiasi 

kegiatan khusus bagi mahasiswa yaitu Karya Alternatif Mahasiswa (KAM) digabungkan 

bersama ProgramPengembangan Budaya Kewirausahaan di Perguruan Tinggi (PPBKPT). KAM 

kemudian tumbuh menjadi cikal bakal PKM. 

Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam memperkaya isi Pedoman PKM-KI. Besar 

harapan kami Pedoman PKM-KI 2021 ini dapat semakin meningkatkan jumlah partisipasi 

mahasiswa vokasi dan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan vokasi, sekaligus menjadi 

sarana positif pengembangan kompetensi mahasiswa vokasi Indonesia. 

 

Jakarta, Februari 2021 

Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi 

 

 

 

Beny Bandanadjaja 
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PEDOMAN PKM – KARYA INOVATIF 

(PKM-KI) 

 

Penjelasan Umum 

Revolusi industri 4.0 telah menyadarkan semua pihak bahwa kebutuhan tenaga terampil 

semakin meningkat. Oleh karena itu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 

Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah membentuk 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang salah satu tugasnya adalah melakukan revitalisasi 

Pendidikan Vokasi sehingga pendidikan ini semakin diminati masyarakat dan dapat berperan 

lebih dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia terampil untuk dunia usaha dan 

dunia industri.  

Upaya penyelarasan pendidikan tinggi vokasi dan profesi dengan dunia usaha dan dunia 

industri perlu terus dilakukan. Pengembangan kegiatan belajar mengajar perlu terus 

diupayakan, antara lain melalui kegiatan kemahasiswaan yang bisa membawa mahasiswa 

menjadi sumber daya manusia terampil yang berorientasi ke masa depan sehingga menjadi 

lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter 

Pancasila. Program yang bertujuan memandu mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang 

mempunyai daya saing sebagai tenaga tenaga trampil yang ahli di bidangnya perlu disediakan 

program kemahasiswaan yang bersifat kreatif dan inovatif yang luarannya berupa karya 

inovatif. Sejalan dengan tujuan tersebut di Direktorat Belmawa Ditjen Dikti memiliki program 

yang sudah berjalan disebut Program Kreativitas Mahasiswa. Terdapat 8 jenis PKM, bersifat 

kompetitif, ditawarkan tiap tahun, dapat diikuti oleh mahasiswa seluruh Indonesia dari 

Perguruan Tinggi yang terdaftar di PDDIKTI. 

Sesuai dengan arahan Ditjen Pendidikan Tinggi dan Ditjen Pendidikan Vokasi, Program 

Kreativitas Mahasiswa diperuntukan mahasiswa Perguruan Tinggi seluruh Indonesia termasuk 

disini adalah Politeknik dan Akademi di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 

Dipandang perlu menambah 1 (satu) jenis program kreativitas mahasiswa yang dirancang 

untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap problematika faktual di masyarakat atau 

dunia usaha, dan sekaligus mengasah kreativitas mahasiswa untuk menghasilkan karya 

fungsional inovatif yang solutif berbasis iptek diberi nama Program Kreativitas Mahasiswa 

Karya Inovatif (PKM-KI). 

Kriteria 9 Bidang PKM 

Program Kreativitas Mahasiswa yang sudah ada terdiri dari PKM pengajuan proposal 

pendanaan dan PKM karya tulis tanpa pengajuan pendanaan. Jenis-jenis PKM yaitu 

1. PKM-Riset: PKM-Riset Eksakta & PKM-Riset Sosial Humaniora (PKM-RE & PKM-RSH) 

2. PKM-Kewirausahaan (PKM-K) 

3. PKM-Pengabdian Masyarakat (PKM-PM) 
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4. PKM-Penerapan IPTEKS (PKM-PI) 

5. PKM-Karsa Cipta (PKM-KC) 

6. PKM-Gagasan Futuristik Konstruktif (PKM-GFK) 

7. PKM-Gagasan Tertulis (PKM-GT) 

8. PKM-Artikel Ilmiah (PKM-AI) 

9. PKM-Karya Inovatif (PKM-KI) 

melalui penyediaan dana yang bersifat kompetitif, akuntabel dan transparan. Kriteria yang 

meliputi inti kegiatan seperti materi kegiatan, strata pendidikan, jumlah anggota, alokasi 

biaya, dan luaran dari kesembilan kegiatan PKM disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 1. Kriteria PKM 

SKEMA Inti Kegiatan 
Kriteria 

Keilmuan 
Pendidikan 

Anggota 
(Mhs)** 

Pendanaan 
(Rp. Juta) 

Luaran 

PKM-R* Pengamatan 
mendalam 
berbasis iptek 
untuk 
mengungkap 
informasi 
baru. 

Sesuai 
bidang ilmu, 
lintas bidang 
dianjurkan 

Sarjana S1, 
diploma 
D3, sarjana 
terapan D4 

3-5 5-10 Lap. 
Kemajuan, 
Lap. Akhir, 
Artikel Ilmiah, 
dan/atau 
Produk 
Program 

PKM-K* Produk iptek 
sebagai 
komoditas 
usaha 
mahasiswa 

Tidak terikat 
bidang ilmu 
lintas bidang 
ilmu 
dianjurkan 

Sarjana S1, 
diploma 
D3, sarjana 
terapan D4 

3-5 5-10 Lap. 
Kemajuan, 
Lap. Akhir, 
Produk Usaha 

PKM-PM* Solusi iptek 
(teknologi/ma
naje men) bagi 
mitra non 
profit 

Tidak terikat 
bidang ilmu 
lintas bidang 
ilmu 
dianjurkan 

Sarjana S1, 
diploma 
D3, sarjana 
terapan D4 

3-5 5-10 Lap. 
Kemajuan, 
Lap. Akhir, 
dan/atau 
Produk 
Program 

PKM-PI* Solusi iptek 
(teknologi/ma-
najemen) bagi 
mitra profit 

Sesuai 
bidang ilmu, 
lintas bidang 
dianjurkan 

Sarjana S1, 
diploma 
D3, sarjana 
terapan D4 

3-5 5-10 Lap. 
Kemajuan, 
Lap. Akhir, 
dan/atau 
Produk 
Program 

PKM-KC* Karya berupa 
hasil 
konstruksi 
karsa yang 
fungsional 

Sesuai 
bidang ilmu, 
lintas bidang 
dianjurkan 

Sarjana S1, 
diploma 
D3, sarjana 
terapan D4 

3-5 5-10 Lap. 
Kemajuan, Lap 
Akhir, 
Prototipe atau 
Produk 
Fungsional 

PKM-GFK* Penyelesaian 
Permasalahan 
isu SDGs atau 

Tidak terikat 
bidang ilmu, 
lintas bidang 

Sarjana S1, 
diploma 

3-5 5-10 Lap. 
Kemajuan, 
Lap. Akhir, 
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SKEMA Inti Kegiatan 
Kriteria 

Keilmuan 
Pendidikan 

Anggota 
(Mhs)** 

Pendanaan 
(Rp. Juta) 

Luaran 

Nasional 
disajikan 
dalam bentuk 
Video 

ilmu 
dianjurkan 

D3, sarjana 
terapan D4 

Video yang 
diunggah ke 
YOUTUBE 

PKM-GT* Karya tulis 
memuat ide 
berupa konsep 
perubahan di 
masa depan 

Tidak terikat 
bidang ilmu, 
lintas bidang 
dianjurkan 

Sarjana S1, 
diploma 
D3, sarjana 
terapan D4 

3-5 Insentif 3 Artikel Ilmiah 
memuat 
konsep 
perubahan 
atau 
pengembanga
n 

PKM-AI Artikel ilmiah 
hasil kegiatan 
akademik 
mahasiswa. 

Sesuai 
bidang ilmu, 
lintas bidang 
dianjurkan 

Sarjana S1, 
diploma 
D3, sarjana 
terapan D4 

3-5 Insentif 3 Artikel Ilmiah 

PKM-KI* Menghasilkan 
karya 
fungsional 
inovatif skala 
penuh yang 
solutif 
berbasis iptek. 

Sesuai 
bidang ilmu, 
lintas bidang 
dianjurkan 

Sarjana S1, 
diploma 
D3, sarjana 
terapan D4 

3-5 5-10 Lap. 
kemajuan,  
Lap. akhir,  
Produk 
inovatif skala 
penuh 
fungsional 
siap 
dioperasional
kan, 
Dokumen 
teknis 
produk, 
Video demo 
produk 

*Program bermuara di PIMNAS 

** Pada tahun pelaksanaan PKM & PIMNAS belum lulus 

Penjelasan lebih lengkap dan aturan-aturan yang harus dipenuhi mengikuti Buku Pedoman 

PKM 2021 yang diterbitkan oleh Dit. Belmawa Ditjen Dikti (lihat buku Pedoman PKM 2021 

Buku 1 sampai 9) dan Buku Pedoman PKM-KI yang diterbitkan oleh Dit. Dikti Pendidikan Vokasi 

dan Profesi Ditjen Diksi Kemendikbud RI. 

 

Program Kreativitas Mahasiswa Karya Inovatif (PKM-KI) 

Problematika di masyarakat banyak yang memerlukan solusi dalam bentuk karya teknologi 

nyata skala penuh (bukan prototype) yang fungsional dan siap untuk dioperasikan. Begitu pula 

permasalahan yang dihadapi berbagai perusahaan kecil (UMKM) maupun perusahaan 

berskala yang lebih besar, seringkali membutuhkan solusi dalam bentuk perangkat teknologi 

spesifik yang siap dioperasionalkan, dengan berbasis teknologi tepat guna maupun teknologi 

tinggi dalam level tertentu. Contoh kebutuhan karya teknologi inovatif faktual pada 
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masyarakat adalah tersedianya perangkat yang dapat membantu mengatasi masalah yang 

dihadapi pengguna kendaraan bermotor menghadapi kemacetan jalur lalu lintas yang biasa 

dilaluinya. Sebuah helm pintar yang mampu menuntun pengendara motor untuk mengambil 

jalan alternatif akan sangat membantu. Sementara itu contoh problem yang dihadapi 

perusahaan besar dapat dilihat dari kesulitan yang dihadapi petugas lapangan PLN pencatat 

meter listrik saat harus memasuki rumah besar yang tertutup rapat pagar halamannya. 

Dengan solusi karya inovatif berupa meteran listrik yang dapat dideteksi posisi meter 

pengukurnya secara remote, maka pekerjaan petugas PLN pencatat Kwh akan menjadi sangat 

mudah dilakukan. 

Mahasiswa sebagai insan intelektual yang kreatif diharapkan mampu dan peka menjawab 

tantangan-tantangan sebagaimana dicontohkan di atas. Filosofi inilah yang melandasi 

pemunculan Program Kreativitas Mahasiswa Karya Inovatif yang selanjutnya disingkat PKM-

KI. Karakter luaran PKM-KI yang utama adalah merupakan produk skala penuh (skala 1:1), jadi 

bukan merupakan prototype, yang benar-benar fungsional dan siap dioperasikan oleh 

masyarakat atau UKM pengguna yang ditetapkan sebagai target. Untuk menemukan ide karya 

inovatif, konsep alur pemikiran yang dibutuhkan harus berbasis problem solving dan 

berorientasi pada produk fungsional skala penuh (lihat Gambar 1). 

 

 

Gambar 1. Konsep penemuan ide produk karya inovatif 
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Ada 2 (dua) hal yang harus dipenuhi oleh luaran PKM-KI yang direncanakan dalam penyusunan 

proposal: 

- Memiliki target pengguna spesifik (bukan mitra) 

- Bukan merupakan prototype, melainkan produk fungsional skala penuh, siap untuk 

dioperasionalkan oleh target pengguna dibuktikan dengan hasil pengujian yang baik. 

Disamping itu, luaran PKM-KI harus menghasilkan dokumentasi teknis yang berisi spesifikasi 

dan desain teknis, serta hasil pengujian produknya, sehingga terhadap karya inovatif ini 

memungkinkan untuk dilakukannya produksi massal apabila dipandang perlu. Biaya yang 

dibutuhkan untuk memproduksi 1 (satu) produk harus dalam interval alokasi anggaran PKM-

KI yang diperbolehkan, artinya harga pokok satuan produk apabila diproduksi ulang oleh pihak 

ketiga tidak akan melebihi Rp 10 juta. 

 

Tujuan 

Program Kreativitas Mahasiswa Karya Inovatif dirancang untuk menumbuhkan kepekaan 

mahasiswa terhadap problematika faktual di masyarakat atau dunia usaha, dan sekaligus 

mengasah kreativitas mahasiswa untuk menghasilkan karya fungsional inovatif yang solutif 

berbasis iptek. 

 

Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan PKM-KI mencakup semua bidang keilmuan dan topik yang diusulkan 

harus didukung dengan keilmuan tim, artinya karya inovatif yang menjadi topik kegiatan 

harus relevan dengan kombinasi kepakaran tim pengusul (bisa mono atau multi disiplin ilmu 

tergantung masalah yang akan diselesaikan dan kebutuhan solusinya).  

Dalam memilih topik PKM-KI perlu dipertimbangkan kendala yang mungkin dihadapi dalam 

pelaksanaan serta kebutuhan sumber daya untuk mewujudkan produk inovatif tersebut. 

Walaupun ruang lingkup kegiatan PKM-KI mencakup semua bidang keilmuan, namun 

diusahakan agar memilih topik yang tidak terlalu terkendala pelaksanaannya oleh kondisi 

pandemi, karena luaran PKM-KI merupakan produk fungsional skala penuh yang harus bisa 

dioperasionalkan. Luaran PKM-KI tidak diperkenankan dalam bentuk prototype, apalagi 

hanya dalam bentuk desain teknis saja. Gambar 2 menunjukkan urut-urutan proses produksi 

karya inovatif fungsional dalam PKM-KI. 
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Gambar 2. Bagan alir proses produksi karya inovatif PKM-KI 

 

 

Konsep Pelaksanaan Program 

Program PKM-KI pada masa pandemi ini dimungkinkan untuk dilaksanakan melalui konsep 

“blended” untuk keseluruhan tahapan, yaitu kombinasi tiga unsur penting, meliputi virtual-

digital, online dan offline dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Unsur-unsur 

tersebut dapat digunakan secara kombinasi maupun tunggal dalam tiap tahapan 

pelaksanaan PKM-KI. Berikut adalah penjelasan dari tiap unsur tersebut:  

a. Virtual-digital:  

Secara bahasa, virtual mengandung arti (secara) nyata; mirip atau sangat mirip dengan 

sesuatu yang dijelaskan; dan tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak 

komputer, misalkan di internet. Virtual berarti tidak benar-benar nyata 

atau maya karena hadir menggunakan infrastruktur yang memungkinkan kegiatan fisik 

dapat dilakukan secara tidak nyata. PKM-KI berbasis virtual-digital adalah upaya 

penggunaan fasilitas dan mesin digital untuk menghasilkan desain yang tampak hampir 

nyata yang tersimpan dalam perangkat digital, dalam sebagian proses pembuatan 

produk karya inovatif sebelum memasuki fase nyata fungsional. 

b. Online (daring): pelaksanaan PKM-KI yang dilaksanakan berbasis pada jaringan internet 

(internet-based). Misalnya, komunikasi dengan sesama tim atau dosen pendamping 

diutamakan berbasis online atau menggunakan jaringan sistem komunikasi seperti 

internet. 

c. Offline (luring): yaitu pelaksanaan PKM-KI yang dilakukan secara langsung, 

memungkinkan terjadi pertemuan dan interaksi langsung dalam pengerjaan program 

PKM-KI namun diusahakan tanpa kontak fisik dan tetap dengan memperhatikan protokol 

kesehatan secara ketat. Kegiatan luring ini diperlukan pada tahap manufaktur produk 

secara fisik, namun tidak harus melakukan kontak fisik antar anggota. Bagian-bagian 

produk dapat dikonstruksi secara terpisah oleh masing-masing anggota atau sebagian 

oleh pihak ketiga atas pesanan berbasis rancangan tim, yang selanjutnya dirakit menjadi 

produk akhir yang fungsional dan siap dioperasikan. Pekerjaan manufaktur dapat 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/virtual
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/maya
https://romeltea.com/manifesto-internet-bagaimana-jurnalistik-bekerja-hari-ini/
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dilakukan di rumah masing-masing anggota atau dilakukan di laboratorium dan 

bengkel/studio fakultas atas ijin pimpinan fakultas. 

 

Luaran 

Luaran kegiatan PKM-KI berupa: 

- Laporan kemajuan,  

- Laporan akhir,  

- Produk inovatif skala penuh yang fungsional dan siap dioperasionalkan.  

- Dokumen teknis produk (spesifikasi, desain teknis, dan pengujian produknya) 

- Video demo produk 

 

Kriteria Pengusulan 

Kriteria, persyaratan pengusul, dan tata cara pengusulan dijelaskan pada poin poin sebagai 

berikut: 

a. Peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S-1, D3, dan D4 yang 

bernaung di bawah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, maupun Politeknik, 

di bawah naungan Kemdikbud yang terdaftar di PD-Dikti. Mahasiswa yang sudah 

menyelesaikan pendidikan sarjana, sarjana terapan, atau sedang mengikuti 

pendidikan profesi seperti koas (farmasi, kedokteran, kedokteran hewan, kedokteran 

gigi dll) tidak diperbolehkan mengusulkan proposal PKM-KI. 

b. Anggota kelompok pengusul berjumlah 3 – 5 orang dengan 1 orang ketua dan 2 – 4 

orang anggota. 

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

disingkat. 

d. Kegiatan sesuai atau relevan dengan bidang ilmu Ketua Tim dan/atau keilmuan 

anggota tim pengusul 

e. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang sama atau dari 

program studi yang berbeda, dalam satu Perguruan Tinggi yang sama 

f. Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 (dua) angkatan yang 

berbeda agar terjadi pembinaan dan kesinambungan pengusulan program PKM tahun 

berikutnya. 

g. 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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Sumber Dana Kegiatan 

Sumber dana PKM-KI untuk pengusulan mahasiswa dari Universitas, Institut, dan Sekolah 

Tinggi berasal dari Direktorat Belmawa-Dikti. Untuk mahasiswa pengusul PKM-KI dari 

Akademi dan Politeknik, sumber dana berasal dari Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan 

Profesi. Sumber dana lain sebagai pelengkap dapat berasal dari internal Perguruan Tinggi, 

dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat. Jika ada sumber dana selain yang berasal dari 

Direktorat Belmawa atau Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, pengusul wajib 

melampirkan surat pernyataan dukungan pendanaan dari pihak yang bersangkutan dengan 

besaran dana tidak lebih dari 25% dari total dana yang diusulkan ke Belmawa atau ke 

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. 

 

Sistematika Proposal Kegiatan 

Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya 

diperbolehkan maksimal 20 kata. 

Proposal yang disusun terdiri dari:  

1. Isian kelengkapan (pengganti halaman sampul dan halaman pengesahan) yang 

dientrikan secara langsung (interaktif) pada SIMBelmawa, dan proses pengesahan 

dilakukan dengan validasi oleh dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi 

bidang kemahasiswaan. Isian kelengkapan meliputi Judul PKM, jenis PKM, nama dan 

nomor induk tim mahasiswa, asal perguruan tinggi pengusul, dan tahun usulan. 

2. Isi utama proposal yang dikemas dalam bentuk berkas (file) pdf. Isi utama proposal 

terdiri dari: daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman daftar isi diberi nomor 

halaman dengan huruf: i, ii, iii, …, yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman 

inti adalah halaman proposal yang memuat Bab Pendahuluan sampai dengan 

halaman terakhir Daftar Pustaka. Halaman inti memuat maksimum 10 (sepuluh) 

halaman. Halaman inti dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka arab: 1, 2, 

3, …, yang diletakkan pada sudut kanan atas. Penomoran halaman 1 (satu) dimulai 

dari Bab Pendahuluan. Berkas (file) isi utama proposal diunggah ke SIMBelmawa 

dengan penamaan file: namaketua_namapt_PKM-KI.pdf untuk divalidasi oleh dosen 

pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. 

Isi utama proposal ditulis dengan: 

● Tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12, termasuk untuk nomor 

halaman di seluruh dokumen. 

● Teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri 

dan kanan, kecuali untuk Daftar Pustaka yang harus diketik dengan jarak baris 1 spasi 

dan diberi ekstra spasi 6 point untuk pergantian penulisan setiap pustaka. 
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● Layout menggunakan ukuran kertas A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, 

atas, dan bawah masing-masing 3 cm. 

Format penulisan isi utama proposal mengikuti sistematika sebagai berikut: 

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Berisi uraian tentang problematika faktual yang sedang dihadapi masyarakat atau 

dihadapi dunia usaha, atau bisa juga yang dihadapi dunia pendidikan termasuk tingkat 

urgensi pemecahan masalahnya. Dengan basis faktual ini maka target pengguna karya 

inovatif yang akan direalisasikan sudah pasti dan sekaligus menjamin bahwa karya 

inovatif yang dihasilkan akan berdampak dan memberi manfaat secara langsung. 

Konsep ilmu dan teknologi yang akan diterapkan untuk manufaktur karya inovatif  PKM-

KI harus sudah dikenali oleh pengusul dan sudah tersedia, tidak boleh dilakukan 

penelitian untuk menemukan teknik manufaktur yang akan dijalankan. Dengan 

demikian tidak dikenal proses trial and error dalam proses manufaktur produk PKM-KI.  

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tinjauan berbagai pustaka yang berkaitan dengan problematika faktual yang 

diangkat untuk dicarikan solusinya melalui karya PKM-KI. Berbagai ulasan terkait produk 

karya inovatif sejenis atau yang memiliki kemiripan fungsi atau desain dibahas disini dan 

ditunjukkan perbedaannya dengan karya inovatif yang akan dihasilkan dalam PKM-KI ini. 

Melalui tinjauan pustaka akan dapat digambarkan keaslian dari karya inovatif yang akan 

dihasilkan, minimal keunikan dan kekhususan dalam menyelesaikan problem faktual 

topik yang dipilih, apabila produk sejenis telah ada di pasaran. Apabila ada regulasi atau 

standar industri yang harus dipenuhi maka pada bab ini harus dituliskan dengan benar. 

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN 

Pada bagian ini diuraikan tahap pelaksanaan program dimulai dari penemuan ide karya 

inovatif, karakterisasi produk yang direncanakan, desain teknis melalui pelaksanaan 

secara daring dan virtual digital, sampai pada tahap produksi dan pengujian yang 

dilakukan secara daring/luring terbatas dengan penerapan protokol kesehatan secara 

ketat. Metode, material, serta perangkat yang digunakan dijelaskan disini, termasuk 

fasilitas tempat (laboratorium, bengkel, studio) yang digunakan dengan seizin pimpinan 

perguruan tinggi. 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

4.1.  Anggaran Biaya 
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Besarnya pengalokasian dan penggunaan dana PKM-KI adalah antara Rp 5.000.000 s.d Rp 

10.000.000 dengan komposisi minimum 80% untuk  operasional dan maksimum 20% 

untuk administrasi. Khusus untuk biaya perjalanan PKM-KI hendaknya dilakukan seefisien 

dan seminimal mungkin (at cost) dan hanya diperkenankan untuk dalam kota mengingat 

pelaksanaannya masih dalam masa pandemi covid 19. 

Rekomendasi pengalokasian dan penggunaan dana PKM-KI adalah sebagai berikut: 

- Pembelian kuota internet untuk perencanaan dan koordinasi pelaksanaan program 

- Biaya jasa manufaktur bagian hasil desain yang terpaksa harus dikerjakan pihak 

ketiga (jasa bengkel misalnya), tapi desain tetap oleh tim pelaksana 

- Biaya sewa/jasa penggunaan software/aplikasi yang dibutuhkan untuk desain 

produk yang akan dihasilkan 

- Pembelian bahan-bahan pembuatan dan atau pengujian produk 

- Kertas tidak lebih dari 2 rim, ATK sesuai kebutuhan 

- Transport lokal jika diperlukan, diusahakan seminimal mungkin (at cost).  

- Pengeluaran lain yang dianggap perlu dalam mendukung pelaksanaan PKM-KI 

Dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM-KI berbasis kombinasi luring dan 

daring dengan pemanfaatan teknologi virtual-digital, maka pengeluaran biaya yang tidak 

diperkenankan diusulkan dalam RAB PKM-KI adalah: 

1. Honorarium untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3 

2. Konsumsi untuk Tim, Dosen Pendamping atau Pihak ke 3 

3. Pembelian atau penyewaan perangkat berupa Komputer PC, Laptop, Printer, 

Ponsel, Kamera, Handycam, peralatan laboratorium lainnya (jika sifatnya wajib 

agar besarannya tidak melebihi Rp 1.500.000,-). 

4. Penyusunan, penggandaan dan penjilidan laporan kemajuan, laporan akhir 

(kecuali PTS, atau PTN yang mewajibkan hardcopy) 

5. Perjalanan luar kota 

Rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun sesuai dengan kebutuhan dan disusun 

mengikuti format Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Format Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 

No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1 Perlengkapan yang diperlukan  

2 Bahan Habis Pakai  

3 Perjalanan dalam kota  

4 Lain-lain (yang tidak masuk poin 1, 2, dan 3)  

 Jumlah  
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4.2.  Jadwal Kegiatan 

Jadwal kegiatan disesuaikan dengan Tahap Kegiatan dan dibatasi selama 3 (tiga) bulan 

sampai 4 (empat) bulan. Jadwal disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan 

yang diajukan serta sesuai dengan format seperti pada Lampiran 1 buku pedoman ini. 

 DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (Harvard style), dengan 

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. Setiap pustaka yang ditulis dipisah dengan ekstra spasi sebesar 6 

poin. 

LAMPIRAN 

1. Biodata Ketua dan Anggota, 

2. Biodata Dosen Pendamping, 

3. Justifikasi Anggaran Kegiatan 

4. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas 

5. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 

6. Gambaran konsep karya inovatif yang akan dihasilkan 

 

Catatan: 

Format lampiran (1 s.d 5) dalam Proposal harus mengikuti format Lampiran dari buku 

pedoman ini. 

 

 

Seleksi dan Penilaian Proposal 

Proses seleksi proposal dilakukan secara daring dalam dua tahap, yaitu (1) penilaian yang 

menekankan pada kepatuhan, kesesuaian penulisan dan administrasi yang disyaratkan pada 

Pedoman PKM 2021 serta keterulangan topik; dan (2) penilaian yang menekankan pada 

substantif PKM-KI yang diusulkan. Setiap proposal akan dinilai oleh dua orang penilai pada 

periode waktu yang sama menggunakan kriteria penilaian yang telah ditetapkan pada buku 

pedoman ini. Hasil penilaian akan dijumlahkan dari dua penilai, kemudian ditentukan batas 

nilai Kelompok PKM-KI dan disesuaikan dengan dana yang tersedia. Penentuan PKM-KI yang 

didanai merujuk pada Pedoman PKM 2021 dan disesuaikan dengan kondisi terkini 

Isian Kelengkapan (pengganti Sampul dan pengganti Pengesahan) dientrikan 

secara langsung (interaktif) pada SIMBelmawa. Isi utama proposal (Daftar Isi, 

Halaman Inti, dan Lampiran) diunggah ke SIMBelmawa.   
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Komponen penilaian proposal menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 8 buku 

pedoman ini. Penilaian substantif PKM-KI yang diusulkan fokus pada: 

a. Urgensi permasalahan beserta cakupan target pengguna produk, 

b. Orisinalitas gagasan yang berbasis solusi dari permasalahan, 

c. Ketepatan iptek yang diadopsi, 

d. Potensi produk terkait dampak ekonomi nasional, 

e. Kejelasan rencana manufaktur. 

 

Penilaian Kemajuan Pelaksanaan PKM-KI dan Pelaporan 

Kelompok PKM-KI yang proposalnya didanai wajib melaksanakan kegiatannya sesuai dengan 

rencana kegiatan yang telah disusun dalam proposal PKM-KI.  Pelaksanaan PKM_KI akan 

dipantau dan dievaluasi tim penilai dari Direktorat Belmawa dalam bentuk Penilaian 

Kemajuan Pelaksanaan PKM (PKP2).  Dokumentasi dan catatan pelaksanaan PKM diunggah 

ke SIMBelmawa secara berkala dalam bentuk unggah catatan harian (logbook). Sebelum 

pelaksanaan PKP2 berlangsung, Tim Pelaksana wajib mengunggah laporan kemajuan. Pada 

akhir pelaksanaan PKM-KI, setiap kelompok melaporkan hasil kegiatannya dalam bentuk 

kompilasi luaran berupa laporan akhir dan dokumen desain teknis.   

Setiap kelompok tim pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan PKM dengan melakukan hal-

hal berikut: 

a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan pada buku catatan harian kegiatan (logbook) dan 

mengisi kegiatan harian rutin secara daring di SIMBelmawa terhitung sejak 

penandatanganan perjanjian. Format logbook sesuai Lampiran 5 pada Buku 1 Pedoman 

PKM 2021.  

b. Menyusun dan mengunggah laporan kemajuan ke SIMBelmawa dalam bentuk:  

• Mengentrikan isian kelengkapan laporan kemajuan secara langsung (interaktif) pada 

SIMBelmawa, dan selanjutnya proses pengesahan dilakukan dengan validasi oleh 

dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. 

• Unggah isi utama laporan kemajuan (daftar isi, halaman inti dan lampiran). Halaman 

inti meliputi pendahuluan sampai dengan rencana tahapan berikutnya maksimum 10 

(sepuluh) halaman dengan jarak baris 1,15 spasi. Berkas diunggah ke SIMBelmawa 

dengan penamaan file namaKetua_namaPT_PKM-KI.pdf yang divalidasi dosen 

pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. 

c. Mengikuti Penilaian Kemajuan Pelaksanaan PKM (PKP2). Pada saat PKP2 kemajuan hasil 

kerja mahasiswa dinilai dalam bentuk: presentasi penyampaian pelaksanaan kegiatan 

dan laporan kemajuan. Semua capaian dan produk karya inovatif sementara yang telah 
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dibuat dipamerkan selama presentasi PKP2. Pembagian jadwal, tempat pelaksanaan, dan 

judul yang mengikuti penilaian akan ditetapkan oleh Direktorat Belmawa. 

d. Menyusun dan mengunggah dokumen desain teknis produk karya inovatif sementara, 

dalam bentuk lampiran terakhir laporan kemajuan 

e. Menyusun dan mengunggah laporan akhir ke SIMBelmawa dalam bentuk:  

- Mengentrikan isian kelengkapan laporan akhir secara langsung (interaktif) pada 

SIMBelmawa, dan selanjutnya proses pengesahan dilakukan dengan validasi oleh 

dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. 

- Unggah isi utama laporan akhir (ringkasan, daftar isi, halaman inti dan lampiran). 

Halaman inti meliputi pendahuluan sampai dengan halaman terakhir daftar pustaka 

maksimum 10 (sepuluh) halaman dengan jarak baris 1,15 spasi. Berkas diunggah ke 

SIMBelmawa dengan penamaan file namaKetua_namaPT_PKM-KI.pdf yang 

selanjutnya divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan 

tinggi bidang kemahasiswaan. 

- Menyusun dan mengunggah dokumen desain teknis produk karya inovatif final yang 

telah dilengkapi dengan rancangan proses manufaktur produk disertai dengan uji 

produk dan demo penggunaan) 

f. Tim Pelaksana PKM-KI yang ditetapkan sebagai peserta PIMNAS, tidak diwajibkan 

mengunggah artikel ilmiah, namun wajib mengunggah dokumentasi teknis produk, video 

demonstrasi penggunaan/pemanfaatan produk yang dihasilkan (bukan animasi) format 

MP4 yang dilengkapi dengan narasi, dengan durasi video 5 – 7 menit, dan mengunggah 

Poster.   

 

Sistematika Laporan Kemajuan 

Dalam pelaksanaan PKM-KI, setiap Tim Pelaksana diwajibkan membuat laporan kemajuan 

yang berisi tentang sejauh mana PKM-KI telah dilaksanakan oleh Tim.  

Laporan Kemajuan yang disusun terdiri dari:  

1. Isian kelengkapan yang dientrikan secara langsung (interaktif) pada SIMBelmawa, 

dan proses pengesahan dilakukan dengan validasi oleh dosen pendamping dan 

pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Isian kelengkapan meliputi Judul 

PKM, jenis PKM, nama dan nomor induk tim mahasiswa, asal perguruan tinggi 

pengusul, dan tahun pelaksanaan. 

2. Isi utama laporan kemajuan yang dikemas dalam bentuk berkas (file) pdf. Isi utama 

laporan kemajuan terdiri dari: daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman daftar 

isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii, …, yang diletakkan pada sudut kanan 

bawah. Halaman inti adalah halaman yang memuat Bab Pendahuluan sampai dengan 

Bab Rencana Tahap Berikutnya. Halaman inti memuat maksimum 10 (sepuluh) 
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halaman. Halaman inti dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka arab: 1, 2, 

3, …, yang diletakkan pada sudut kanan atas. Penomoran halaman 1 (satu) dimulai 

dari Bab Pendahuluan. Berkas (file) isi utama laporan kemajuan diunggah ke 

SIMBelmawa dengan penamaan file: namaketua_namapt_PKM-KI.pdf untuk 

divalidasi oleh dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi 

bidang kemahasiswaan. 

 

Isi utama laporan kemajuan ditulis dengan: 

● Tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12, termasuk untuk nomor 
halaman di seluruh dokumen. 

● 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. 

 

Format penulisan isi utama laporan kemajuan mengikuti sistematika sebagai berikut: 

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. TARGET LUARAN 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN  

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 

- Draf dokumentasi teknis produk karya inovatif  
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Catatan: 

 

Sistematika Laporan Akhir 

Dalam pelaksanaan PKM-KI, setiap Tim Pelaksana diwajibkan membuat laporan akhir yang 

berisi tentang keberhasilan pelaksanaan PKM-KI yang telah dilaksanakan oleh Tim.  

Laporan akhir yang disusun terdiri dari:  

1. Isian kelengkapan yang dientrikan secara langsung (interaktif) pada SIMBelmawa, 

dan proses pengesahan dilakukan 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 perguruan 

tinggi pengusul, dan tahun pelaksanaan. 

2. Isi utama laporan akhir yang dikemas dalam bentuk berkas (file) pdf. Isi utama laporan 

akhir terdiri dari: ringkasan, daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman daftar isi 

diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii, …, yang diletakkan pada sudut kanan 

bawah. Halaman inti adalah halaman yang memuat Bab Pendahuluan sampai dengan 

Daftar Pustaka. Halaman inti memuat maksimum 10 (sepuluh) halaman. Halaman inti 

dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka arab: 1, 2, 3, …, yang diletakkan 

pada sudut kanan atas. Penomoran halaman 1 (satu) dimulai dari Bab Pendahuluan. 

Berkas (file) isi utama laporan akhir diunggah ke SIMBelmawa dengan penamaan file: 

namaketua_namapt_PKM-KI.pdf untuk divalidasi oleh dosen pendamping dan 

disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. 

Isi utama laporan akhir ditulis dengan: 

● Tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12, termasuk untuk nomor 

halaman di seluruh dokumen. 

● Teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri 

dan kanan. Khusus untuk daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi dan antar 

pustaka diberi jarak baris tambahan (ekstra spasi) sebesar 6 poin. 

● Layout menggunakan ukuran kertas A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, 

atas, dan bawah masing-masing 3 cm. 

 

 

Isian Kelengkapan (pengganti Sampul dan pengganti Pengesahan) dientrikan 

secara langsung (interaktif) pada SIMBelmawa. Isi utama laporan kemajuan 

(Daftar Isi, Halaman Inti, dan Lampiran) diunggah ke SIMBelmawa.   
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Format penulisan isi utama laporan akhir mengikuti sistematika sebagai berikut: 

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). 

Catatan:  

  

Isian Kelengkapan (pengganti Sampul dan pengganti Pengesahan) dientrikan 

secara langsung (interaktif) pada SIMBelmawa. Isi utama laporan akhir 

(Ringkasan, Daftar Isi, Halaman Inti, dan Lampiran) diunggah ke 

SIMBelmawa.   
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Sistematika Penulisan Dokumen Teknis Produk Karya 

Inovatif 

Buku Dokumen Teknis Produk Karya Inovatif ditulis menggunakan huruf Times New Roman 

ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A-4, satu kolom, 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, ..., yang diletakkan pada sudut 

kanan bawah (khusus halaman sampul tidak dicetak nomor halamannya). Halaman utama 

yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka 

arab: 1, 2, 3, ..., yang diletakkan pada sudut kanan atas dan maksimal 15 halaman.  

Format penulisan mengikuti sistematika sebagai berikut: 

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 

 

File dokumen teknis produk karya inovatif yang telah dibuat disimpan dengan penamaan 

namaketua_namapt_PKM-KI.pdf dan diupoad ke SIMBelmawa bersama dengan laporan 

akhir. 
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Poster 

 

 

Tim pelaksana PKM-KI yang dinyatakan sebagai 

peserta PIMNAS, disamping diwajibkan 

mempresentasikan laporannya, juga diwajibkan 

membuat poster dengan tata cara pembuatan 

poster mengikuti aturan umum pembuatan 

poster PKM sebagaimana pada Pedoman PKM 

Buku 1. Poster diunggah ke SIMBelmawa dengan 

penamaan file namaketua_namapt_PKM-KI.pdf. 

 

   

  

“ 

” 
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Lampiran  

Lampiran 1. Format Jadwal Kegiatan 

No JenisKegiatan 
Bulan 

Person Penanggung-jawab 
1 2 3 

1 Kegiatan 1     

2 Kegiatan 2     

3 …     
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Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap   

2 Jenis Kelamin Laki-laki / Perempuan 

3 Program Studi  

4 NIM  

5 Tempat dan Tanggal Lahir  

6 Alamat E-mail  

7 Nomor Telepon/HP  

 
B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti 

No Jenis Kegiatan Status dalam Kegiatan Waktu dan Tempat 

1    

2    

3    

 
C. Penghargaan Yang Pernah Diterima 

No Jenis Penghargaan Pihak Pemberi Penghargaan Tahun 

1    

2    

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan PKM-KI. 

 

 Kota, tanggal-bulan-tahun 

Ketua/Anggota Tim 

 

Tanda tangan (asli TT basah/Digital*) 

 

(Nama Lengkap) 

Catatan: 

  

*
 Setelah diisi dan diberi tanda tangan, satu halaman penuh yang ada tanda tangannya 

dipindai (scan) atau difoto yang rapi.  
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Lampiran 3. Biodata Dosen Pendamping 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar)  

2 Jenis Kelamin Laki-laki / Perempuan 

3 Program Studi  

4 NIP/NIDN  

5 Tempat dan Tanggal Lahir  

6 Alamat E-mail  

7 Nomor Telepon/HP  

B. Riwayat Pendidikan 
C. Rekam Jejak Tri Dharma PT 
Pendidikan/Pengajaran 

No Nama Mata Kuliah Wajib/Pilihan SKS 

1    

2    

Penelitian 

No Judul Penelitian    Penyandang Dana Tahun 

1    

2    

Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Judul Pengabdian kepada Masyarakat    Penyandang Dana Tahun 

1    

2    

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan PKM-KI. 

 Kota, tanggal-bulan-tahun 

Dosen Pendamping 

 

Tanda tangan (asli TT basah/Digital*) 

 

(Nama Lengkap) 

Catatan: 

*
 Setelah diisi dan diberi tanda tangan, satu halaman penuh yang ada tanda tangannya 

dipindai (scan) atau difoto yang rapi.  
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Lampiran 4. Format Justifikasi Anggaran Kegiatan (contoh) 

Jenis Pengeluaran Volume Harga Satuan (Rp) Nilai (Rp) 

1. Perlengkapan yang diperlukan    

- Microcontroller AT . . . . .    

- Sensor . . . . .    

- Kit    

- . . . . . . 3 bulan   

- . . . . . .    

- SUB TOTAL (Rp)  

2. Bahan Habis  Pakai Volume Harga Satuan (Rp) Nilai (Rp) 

- Timah solder    

- Lembar aluminium    

- Masker untuk penerapan prokes     

- Hand sanitizer    

- ATK (terbatas)     

- Kuota internet    

- . . . . . . .    

SUB TOTAL (Rp)  

3. Perjalanan Volume Harga Satuan (Rp) Nilai (Rp) 

- Transport lokal (untuk keperluan 
pembelian bahan dan uji coba) 

   

- . . . . . .    

- . . . . . .    

SUB TOTAL (Rp)  

4. Lain-lain  Volume Harga Satuan (Rp) Nilai (Rp) 

- Sewa lisensi Aplikasi . . . .    

- Jasa cetak printing 3D    

- Biaya Uji coba produk    

- Biaya sewa lab (maksimum) 
termasuk penggunaan alat lab 

 1.500.000  

- . . . . . .    

- . . . . . .    

SUB TOTAL (Rp)  

TOTAL 1+2+3+4 (Rp)  

(Terbilang ---------------------) 

  

 

Catatan: 

  

Perhatikan hasil perkalian dan penjumlahan agar tidak terjadi penolakan yang 

diakibatkannya. 
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Lampiran 5. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian 
Tugas  

 

 

No 

 

Nama /NIM 

 

Program 

Studi 

 

Bidang 

Ilmu 

 

AlokasiWaktu 

(jam/minggu) 

 

Uraian Tugas 

1      

2      

3      
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Lampiran 6. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana  

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PELAKSANA 

 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama   : ……………………………………….. 

NIM  : ……………………………………….. 

Program Studi : ……………………………………….. 

Fakultas : ……………………………………….. 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KI saya dengan judul ....................... yang 

diusulkan untuk tahun anggaran ........ adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh 

lembaga atau sumber dana lain. 

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 

seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

 

 Kota, Tanggal-Bulan-Tahun 

 Yang menyatakan, 

 

Meterai senilai Rp. 10.000 

Tanda tangan (asli TT basah*) 

 

(Nama Lengkap) 

NIM. 

 

Catatan: 

  

*
 Setelah diisi dan diberi tanda tangan basah, satu halaman penuh yang ada tanda 

tangannya dipindai (scan) atau difoto yang rapi.  
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Lampiran 7. Format Penyusunan Rujukan dan Daftar Pustaka 

Penulisan Daftar Pustaka menggunakan 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. Penyusunan daftar pustaka menggunakan 

perangkat lunak manajemen referensi Mendeley yang dikembangkan oleh Elsevier. 

Contoh: 

Sumber Penulisan Buku 

Penulis1, Penulis2 dst. (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul 
Buku (cetak miring). Edisi, Penerbit.Tempat Publikasi. 

O’Brien, J.A. dan Marakas, J.M. 2011. Management Information Systems. Edisi ke-10. 
McGraw-Hill. New York. USA. 

Sumber Penulisan Artikel atau Jurnal 

Penulis1, Penulis2 dst, (Nama belakang, nama depan disingkat), Tahun publikasi. Judul 
artikel. Nama Jurnal (cetak miring). Volume (Nomor):Halaman. 

Cartlidge, J. 2012. Crossing boundaries: Using fact and fiction in adult learning. The 
Journal of Artistic and Creative Education. 6 (1):94-111. 

Sumber Penulisan Prosiding Seminar/Konferensi 

Penulis1, Penulis2 dst. (Nama belakang, nama depan disingkat), Tahun publikasi. Judul 
artikel. Nama Konferensi (cetak miring), Tanggal, Bulan dan Tahun, Kota, Negara. 
Halaman. 

Michael, R. 2011. Integrating innovation into enterprise architecture management. 
Proceeding on Tenth International Conference on Wirt-schafts Informatik.16-18 
February 2011, Zurich, Swiss. pp.776-786. 
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Sumber Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi 

Penulis (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul. Skripsi, 
Tesis,atau Disertasi (dicetak miring). Universitas. 

Soegandhi. 2009. Aplikasi model kebangkrutan pada perusahaan daerah di Jawa Timur. 
Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Joyonegoro, Surabaya. 

Sumber Penulisan Website 

Penulis (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun. Judul (cetak miring). Alamat 
Uniform Resources Locator (URL). Tanggal diakses. 

Ahmed, S. dan Zlate, A. 2012. Capital flows to emerging market economies: A brave new 
world Hyperlink reference not valid. URL: https://newworld/234/paper. Diakses tanggal 
18 Juni 2013. 

  

https://newworld/234/paper
https://newworld/234/paper
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Lampiran 8. Formulir Penilaian Proposal 
Judul Kegiatan : .............................................................................. 

Bidang kegiatan : PKM-KI 

Bidang Ilmu : .............................................................................. 

Kelompok : 3 - 5 Mahasiswa 

NIM / Nama Ketua : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota1 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota2 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota3 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota4 : .............................................................................. 

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

No Kriteria Bobot Skor Nilai 

1 Kreativitas: 
Urgensi permasalahan, cakupan pengguna 

15 
  

Gagasan (orisinalitas, problem based, specific, 

measurable) 
30 

  

2 Potensi produk (dampak ekonomi nasional) 10   

3 
 
 
 
 

4 

Ketepatan iptek, standar, regulasi dan metode yang 

digunakan 
30 

  

Penjadwalan Kegiatan dan Personalia: 

Lengkap, Jelas, dan Personalianya sesuai (achievable, 

realistic, Time-bound) 

10 

  

Anggaran Biaya: Lengkap, Rinci, Wajar dan Jelas 

Peruntukannya (realistic) 
5 

  

5 Kreativitas: 
Urgensi permasalahan, cakupan pengguna 

15 
  

Total 100   

Bobot Nilai lolos PIMNAS  30%  

Keterangan:   

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

Komentar: .......................................................................... 

 

 Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan 

 

(Nama Lengkap) 
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Lampiran 9. Formulir Penilaian Kemajuan Pelaksanaan 
Judul Kegiatan : .............................................................................. 

Bidang kegiatan : PKM-KI 

Bidang Ilmu : .............................................................................. 

Kelompok : 3 - 5 Mahasiswa 

NIM / Nama Ketua : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota1 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota2 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota3 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota4 : .............................................................................. 

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

No Kriteria Bobot Skor Nilai 

1 Pendahuluan 10   

2 Target Luaran 15   

3 Metode 25   

4 Hasil Yang Dicapai 30   

5 Potensi Hasil 15   

6 Rencana Tahapan Berikutnya 5   

Total 100   

Bobot Nilai lolos PIMNAS  20%  

 

Keterangan:   

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

 

Komentar: .......................................................................... 

 

 Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan 

 

(Nama Lengkap) 
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Lampiran 10. Formulir Penilaian PKP2 (Presentasi) 
Judul Kegiatan : .............................................................................. 

Bidang kegiatan : PKM-KI 

Bidang Ilmu : .............................................................................. 

Kelompok : 3 - 5 Mahasiswa 

NIM / Nama Ketua : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota1 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota2 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota3 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota4 : .............................................................................. 

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

 

No Kriteria Bobot Skor Nilai 

1 Target Luaran (kesesuaian luaran dan permasalahan) 
 

10 
  

2 Metode (Ketepatan dan keberhasilan metode) 
 

15 
  

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

 
35 

  

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) 

 
 

10 

  

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

 
20 

  

Total 100   

Bobot Nilai lolos PIMNAS  50%  

 

Keterangan:   

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

 

Komentar: .......................................................................... 

 Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan 

 

(Nama Lengkap) 
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Lampiran 11. Formulir Penilaian Laporan Akhir 
Judul Kegiatan : .............................................................................. 

Bidang kegiatan : PKM-KI 

Bidang Ilmu : .............................................................................. 

Kelompok : 3 - 5 Mahasiswa 

NIM / Nama Ketua : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota1 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota2 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota3 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota4 : .............................................................................. 

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

 

No Kriteria Bobot Skor Nilai 

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 Tahap Pelaksanaan (karakterisasi produk, desain teknis, 
proses produksi, uji coba) 

20 
  

4 Hasil yang dicapai dan potensi khusus 30   

5 Penutup (Kesimpulan dan Saran) 10   

6 Daftar Pustaka (sesuai sitasi, mutakhir, relevan, sumber 
pustaka, jumlah pustaka) 

10 
  

Total 100   

Bobot Nilai medali PIMNAS  15%  

 

Keterangan:   

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

 

Komentar: .......................................................................... 

 

 Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan 

 

(Nama Lengkap) 
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Lampiran 12. Formulir Penilaian Dokumen Teknis dan Video Produk 
Judul Kegiatan : .............................................................................. 

Bidang kegiatan : PKM-KI 

Bidang Ilmu : .............................................................................. 

Kelompok : 3 - 5 Mahasiswa 

NIM / Nama Ketua : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota1 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota2 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota3 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota4 : .............................................................................. 

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

 

No Kriteria Bobot Skor Nilai 

1 Dokumen Teknis : Deskripsi Produk 15   

2 Detail Spesifikasi, Desain, dan Pengujian Produk  35 
  

3 Kejelasan Proses Produksi Produk 10   

4 Video Demonstrasi Produk : Durasi Video 10   

5 Kualitas video (resolusi, alur penyajian, narasi) 10   

6 
Representatif (mampu menggambarkan fungsi dan cara 
kerja produk)   

20 
  

7 Dokumen Teknis: Deskripsi Produk 15   

Total 100   

Bobot Nilai medali PIMNAS  25%  

Keterangan:   

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

Komentar: .......................................................................... 

 

 Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

Tandatangan 

 

(Nama Lengkap) 
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Lampiran 13. Formulir Penilaian Presentasi PIMNAS 
Judul Kegiatan : .............................................................................. 

Bidang kegiatan : PKM-KI 

Bidang Ilmu : .............................................................................. 

Kelompok : 3 - 5 Mahasiswa 

NIM / Nama Ketua : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota1 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota2 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota3 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota4 : .............................................................................. 

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

 

No Kriteria Bobot Skor Nilai 

1 Pemaparan: 
- Sistematika penyajian dan isi 
- Kemutakhiran alat bantu 
- Penggunaan bahasa yang baku 
- Cara dan sikap presentasi 
- Ketepatan waktu 

20 

  

2 Kreativitas: 
Kreativitas gagasan (keunikan, ketepatan solusi, adopsi 
dan ketepatan ipteks/metode/standar, manfaat, nilai 
tambah, dampak ekonomis) 

50 

  

3 Diskusi: 
- Tingkat pemahaman gagasan 
- Kontribusi anggota tim 

30 
  

Total 100   

Bobot Nilai medali PIMNAS  60%  

 

Keterangan:   

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

 

Komentar: .......................................................................... 

 

 Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan 

 

(Nama Lengkap) 

  



 

33 | PEDOMAN PKM-KI 
 

Lampiran 14. Formulir Penilaian Poster 
Judul Kegiatan : .............................................................................. 

Bidang kegiatan : PKM-KI 

Bidang Ilmu : .............................................................................. 

Kelompok : 3 - 5 Mahasiswa 

NIM / Nama Ketua : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota1 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota2 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota3 : .............................................................................. 

NIM / Nama Anggota4 : .............................................................................. 

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

 

No Kriteria Bobot Skor Nilai 

1 
Substansi: Kreativitas, Inovasi, 

Kemanfaatan 
40 

  

2 Isi (teks) : singkat, padat akan informasi, 

dan jelas keterbacaannya 
20 

  

3 Desain : warna menarik, ukuran 

elemen penyusun proporsional, 

pesan yang ingin disampaikan 

menjadi pusat perhatian. 

20 

  

4 Gambar : menarik, bermakna 

sebagai penyampai pesan, orsinil. 
20 

  

Total 100   

Nilai presentasi    

 

Keterangan:   

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

 

Komentar: .......................................................................... 

 

 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

Tandatangan 

 

(Nama Lengkap) 

 


