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A. LATAR BELAKANG 

Kemampuan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, kuat, dan mampu 

bersaing di era globalisasi ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang 

dimilikinya. Generasi muda yang berkualitas merupakan tulang punggung 

pembangunan nasional yang mendukung proses peningkatan kualitas SDM dalam 

menghadapi persaingan global. Hal tersebut sekaligus menjadi harapan dan tantangan 

bagi bangsa Indonesia. 

Upaya peningkatan kualitas SDM tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

yang mendukung pengembangan daya nalar dan kreativitas generasi muda, sehingga 

dalam hal ini RITMA sebagai lembaga yang menaungi kegiatan keilmiahan 

mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas 

Brawijaya berupaya untuk mengembangkan minat, gagasan, kreativitas, serta 

keterampilan mahasiswa terutama di lingkungan Fakultas MIPA untuk 

menyumbangkan pemikiran terhadap permasalahan- permasalahan di Indonesia. 

Sebagai upaya peningkatan kualitas SDM tersebut RITMA menyelenggarakan 

Pembinaan PKM Maba FMIPA UB 2021 (P2MF MIPA UB 2021), yang 

merupakan pembinaan yang ditujukan kepada mahasiswa baru Fakultas MIPA 

Universitas Brawijaya 2020 untuk mengasah dan mengembangkan minat, gagasan, 

kreativitas, serta keterampilan dalam bidang ilmiah. Melalui kegiatan ini diharapkan 

mahasiswa baru FMIPA Universitas Brawijaya memiliki gambaran yang jelas terkait 

PKM DIKTI 2021 dan siap untuk bersaing pada ajang tersebut atau kompetisi PKM 

yang lain. Selain itu, dalam jangka panjang mahasiswa baru FMIPA Universitas 

Brawijaya diharapkan mampu menjawab tantangan global dan mampu memberikan 

solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. 

 
B. NAMA KEGIATAN 

Kegiatan ini bernama Pembinaan PKM Maba FMIPA UB 2021 (P2MF MIPA UB 

2021) 
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C. TUJUAN KEGIATAN 

Ada beberapa tujuan pada kegiatan ini, yaitu: 

 Mendorong mahasiswa baru FMIPA Universitas Brawijaya untuk 

mengembangkan ide dalam kepenulisan PKM  

 Memberikan motivasi untuk membangkitkan ide yang bermanfaat bagi 

universitas maupun masyarakat  

D. TEMA KEGIATAN 

Tema dari kegiatan ini adalah “Kobarkan Energi Kreasi untuk Berkontribusi 

Demi Mipa Satu Mipa Jaya” 

 
E. PENGERTIAN PKM 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah suatu wadah yang dibentuk oleh 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, 

mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di 

perkuliahan kepada masyarakat luas. Program ini merupakan penerus dari Program 

Karya Alternatif Mahasiswa yang dibentuk pada tahun 1997, yang berganti menjadi 

Program Kreativitas Mahasiswa pada tahun 2001 demi memperluas cakupan tanpa 

mengurangi batasan bagi mahasiswa dalam berkreasi.  

Pada kegiatan P2MF MIPA UB 2021, bidang PKM yang difokuskan ada 8 yaitu:  

PKM-Penelitian (PKM-P) Yang dikelompokkan menjadi 2 yaitu PKM Penelitian 

Eksakta (PKM-PE) dan PKM Penelitian Sosial Humaniora (PKM-PSH), PKM-

Kewirausahaan (PKM-K), PKM-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M), PKM-

Penerapan Teknologi (PKM-T), PKM-Karsa Cipta (PKM-KC), PKM-Gagasan 

Tertulis (PKM-GT), dan PKM-Gagasan Futuristik (PKM-GFK). 

 
F. BIDANG PKM 

PKM yang akan dibahas pada kegiatan P2MF MIPA UB 2021 ada 8 bidang. Adapun 

penjelasan singkat setiap bidang adalah sebagai berikut: 

a. PKM Penelitian (PKM-P) 

PKM-P atau PKM-Penelitian adalah PKM yang difokuskan pada kegiatan 

penelitian atau riset. Penelitian atau riset sering dideskripsikan sebagai suatu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa
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proses yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk 

menemukan, menginterpretasikan, dan mengungkap informasi baru. Ada beberapa 

klasifikasi riset yang diminati untuk PKM-P: 

1) Penelitian Pengembangan (Development Research) adalah jenis penelitian 

yang bertujuan untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam 

sebuah teori yang dimiliki ilmu tertentu. Melalui penelitian ini tercipta 

teknologi baru yang akhirnya dikenal dengan R and D (Research and 

Development) 

2) Penelitian Eksploratif adalah salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya 

untuk memberikan penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan 

dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti belum memiliki gambaran akan 

definisi atau konsep penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah kreatif, fleksibel, 

terbuka, dan semua sumber dianggap penting sebagai sumber informasi. 

3) Penelitian Verifikatif (Verificative Research) adalah jenis penelitian yang 

bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga 

diperoleh hasil yang memperkuat / menggugurkan teori / hasil penelitian 

sebelumnya. 

4) Riset operasi (Operation Research) atau disebut juga riset operasional adalah 

cabang dari matematika terapan dan sains formal yang menggunakan model-

model, seperti model matematika, statistika, dan algoritma untuk mendapatkan 

nilai optimal pada sebuah masalah yang kompleks. Riset operasi biasanya 

digunakan untuk mencari nilai maksimal (profit, performa lini perakitan, hasil 

panen, bandwith dll) atau nilai minimal (kerugian, risiko, biaya, dll). Riset 

operasi bertujuan membantu manajemen mendapatkan tujuannya melalui 

proses ilmiah. 

5) Riset Pemasaran (Marketing Research) adalah pencarian informasi yang 

akurat dalam bidang pemasaran yang melibatkan antara konsumen, pelanggan 

dan publik untuk mengidentifikasi dan menetapkan peluang dan masalah 

pemasaran, menciptakan, menjaga dan mengevaluasi kegiatan pemasaran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjadikan topik baru lebih dikenal 

masyarakat luas, mengembangkan teori yang bersifat tentatif, serta menentukan 

teknik dan arah yang akan digunakan dalam penelitian berikutnya. 
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6) Riset Pasar (Market Research) adalah sesuatu kegiatan untuk mengetahui apa 

saja yang diperlukan pasar atau masyarakat dan juga mengetahui para pesaing 

bisnis. Sehingga dapat membuat produk ataupun jasa yang sesuai dengan pasar 

dan dapat bersaing di pasaran. 

PKM-P disarankan lebih fokus pada penelitian terapan/aplikatif (Applied 

Research) sesuai dengan misinya yang lebih mengutamakan manfaat bagi 

masyarakat. Selain lebih menitikberatkan pada unsur kreativitas dan inovasi, ketidak 

lengkapan instrumen atau peralatan riset canggih, menyebabkan PKM-P disarankan 

untuk tidak bersifat Riset Dasar (Basic Research). 

Bidang ini menumbuhkembangkan minat dan rasa ingin tahu (curiosity) 

mahasiswa terhadap persoalan, kebutuhan, dan tantangan yang akan atau sedang 

dihadapi oleh bangsa Indonesia, menemukan solusi ilmiah yang tepat sehingga 

mampu menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat akademik 

maupun masyarakat luas. Bidang PKM-P dibagi menjadi 2 (dua) sub-bidang, yaitu 

PKM-PE (Penelitian Eksakta) dan PKM-PSH (Penelitian Sosial-humaniora). 

1. PKM Penelitian Eksakta (PKM-PE) 

PKM-PE merupakan program kreativitas yang berorientasi pada sikap riset 

atau penelitian eksakta. Bidang ini meliputi penelitian yang mengungkap 

hubungan sebab-akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi 

alternatif, desain produk atraktif, blue print dan sejenisnya atau identifikasi 

senyawa kimia aktif. 

2. PKM Penelitian Sosial Humaniora (PKM-PSH) 

PKM-PSH merupakan program kreativitas yang berorientasi pada sikap riset 

atau penelitian sosial-humaniora. Bidang ini meliputi penelitian yang 

mengungkap hubungan sebab-akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku 

sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan atau budaya masyarakat baik terkait 

dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. 

 
b. PKM Kewirausahaan (PKM-K) 

Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) merupakan 

program pengembangan pemahaman dan keterampilan mahasiswa menjadi 

wirausaha. PKM-K tidak semata-mata berorientasi pada laba (profit), akan tetapi 
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lebih mengutamakan jenis komoditas usaha yang menunjukkan bidang yang 

diminati oleh tim. Komoditas usaha yang dihasilkan mahasiswa dapat berupa barang 

atau jasa yang selanjutnya merupakan salah satu modal dasar mahasiswa dalam 

berwirausaha dan memasuki pasar. Komoditas tim PKM-K hendaknya tidak menjadi 

kompetitor produk sejenis yang merupakan penghasilan masyarakat. Pelaku utama 

berwirausaha dalam hal ini adalah mahasiswa, bukan masyarakat, ataupun mitra 

lainnya. Bidang PKM ini bertujuan untuk memotivasi dan membuka peluang bagi 

mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif sebagai bekal berwirausaha 

sebelum atau setelah menyelesaikan studi. PKM-K diharapkan dapat menjadi cikal 

bakal kemunculan produk usaha di Indonesia karya mandiri bangsa. Bidang ini 

banyak memungkinkan untuk membahas permasalahan kuliner yang berorientasi 

pada profit. Akan tetapi PKM-K sejatinya lebih mengutamakan solusi tantangan 

intelektual yang mendasari lahirnya komoditas usaha baru dan unik, yang artinya 

komoditas usaha tersebut harus merupakan jelmaan dari penguasaan IPTEK 

mahasiswa. 

 

c. PKM Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) 

Program Kreativitas Mahasiswa-Pengabdian Masyarakat (PKM-M) merupakan 

program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam upaya menyelesaikan 

persoalan atau memenuhi kebutuhan masyarakat yang kehidupannya tidak 

berorientasi pada profit. Jika salah memilih mitra (yang akan berorientasi pada profit) 

maka tidak bisa dikatakan PKM-M. Dalam hal ini mitra PKM-M antara lain sekolah, 

panti asuhan, pemerintah, karang taruna, kelompok PKK atau masyarakat lainnya. 

PKM-M dapat berupa upaya untuk membangun keterampilan usaha, penataan dan 

perbaikan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, pengenalan dan 

pemahaman aspek hukum adat, upaya mengatasi buta aksara, dan lain-lain. Aktivitas 

PKM-M berhubungan dengan masyarakat sehingga harus dilampirkan surat 

pernyataan kesediaan bekerjasama dari masyarakat sasaran. Perlu diperhatikan 

bahwa kepala desa, kepala RW atau RT tidak termasuk ke dalam mitra PKM-M, 

sebab PKM-M hanya mengurusi sekelompok kecil masyarakat. Surat Pernyataan 

Kesediaan Bekerjasama cukup ditandatangani ketua kelompok. Ruang lingkup pada 

bidang PKM-M yaitu meliputi, (1) pembentukan wirausaha baru dan (2) 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat atau lingkungan. 
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d. PKM Penerapan Teknologi (PKM-T) 

Program Kreativitas Mahasiswa Penerapan Teknologi (PKM-T) merupakan 

program bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi (peningkatan mutu produk, 

perbaikan proses produksi, peningkatan kapasitas produksi pengolahan limbah, 

sistem jaminan mutu, kemasan dan lain-lain) atau manajemen (konflik sosial SDM, 

pemasaran, pembukuan, status usaha, hak cipta dan lain-lain) atau lainnya bagi usaha 

berskala mikro atau kecil (toko, industri rumahan, pedagang kaki lima atau koperasi) 

dan menengah bahkan berskala besar sesuai persoalan atau kebutuhan prioritas mitra 

program. Mitra program yang dimaksud dalam hal ini adalah kelompok masyarakat 

yang berorientasi pada profit termasuk kelompok tani, kelompok nelayan, sanggar 

tari, klinik bersalin, dan lain-lain. 

PKM-T mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan mitra dalam rangka 

mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan mitra, karena produk PKM-T 

merupakan solusi atas persoalan prioritas mitra. Jadi persoalan PKM-T bukan 

merupakan inisiatif mahasiswa, tetapi berasal dari permintaan mitra. Kekeliruan 

dalam memilih mitra dapat mengakibatkan kesalahan dalam pemilihan slot program 

menjadi PKM-M.  

Pada hakikatnya, PKM-T terbuka bagi semua bidang ilmu karena teknologi 

secara luas dapat dimaknai sebagai cara untuk memadukan sumber-sumber, guna 

menghasilkan produk-produk yang dikehendaki baik barang maupun jasa, 

menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memuaskan keinginan. Jadi 

teknologi tidak terbatas pada bidang teknik semata, tetapi juga menyangkut bidang 

lain termasuk bidang sosial humaniora. Dengan demikian, kegiatan PKM-T meliputi 

aspek sumber daya manusia, bahan baku, proses dan peralatan produksi, desain 

kemasan, manajemen termasuk promosi dan pemasaran produk, status usaha, 

perlindungan hak cipta. 

 

e. PKM-KC 

Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKM-KC) merupakan program 

penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, bersifat konstruktif 

meskipun karya tersebut belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak 
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lain. Produk PKM-KC harus sudah berada pada skala siap pakai dan fungsional atau 

minimal skala prototype siap diuji coba. PKM-KC menekankan keaslian ide dan 

bukan tiruan yang dicoba ditiru untuk dikonstruksikan. Tujuan PKM-KC adalah 

menumbuhkembangkan daya kreasi dan inovasi berbasis IPTEK dalam upaya 

menghasilkan suatu sistem, desain, model/barang, prototip, aplikasi, maket atau 

jasa layanan yang bermanfaat bagi kampus, pemerintah, dunia usaha atau 

masyarakat luas. 

 
f.  PKM Gagasan Tertulis (PKM-GT) 

Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis (PKM-GT) bertujuan untuk 

meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan jaman, 

umumnya berupa konsep perubahan dan/atau pengembangan dari berbagai aspek 

berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan. 

Sebagai intelektual muda, mahasiswa umumnya cenderung pandai mengungkapkan 

fakta sosial, dan melalui PKM-GT, level nalar mahasiswa tidak hanya dituntut 

sampai sebatas mengekspos fakta tetapi justru harus mampu memberi atau 

menawarkan solusi. Ide realistik kreatif dalam PKM-GT, jika diimplementasikan 

bisa memerlukan waktu yang lama, biaya dan sumber daya yang besar sehingga 

PKM-GT tidak seperti bidang PKM lainnya yang dapat diselesaikan dalam waktu 3-

5 bulan. PKM-GT meliputi seluruh aspek bernegara seperti sosial, ekonomi, budaya, 

politik, hukum, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan, teknologi dan pangan 

serta lingkungan. 

 

g. PKM Gagasan Futuristik (PKM-GFK) 

Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Futuristik (PKM-GFK) bertujuan 

untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi dan 

nalarnya, memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development 

Goals) di Indonesia dan juga solusi keprihatinan bangsa Indonesia. PKM-GFK 

didesain dan diekspos melalui media masa youtube, sedangkan jenis media sosial 

seperti instagram, facebook dan lain-lainnya, untuk sementara waktu tidak 

digunakan. PKM-GFK mengacu pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs 
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berikut : 

 No poverty yaitu tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru 

dunia 

 Zero hunger yaitu tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan 

perbaikan gizi 

 Good health and well-being yaitu menjamin kehidupan yang sehat serta 

mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur 

  Quality education yaitu menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan 

meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang 

 Gender equality yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu 

dan perempuan 

 Clean water and sanitation yaitu menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi 

yang berkelanjutan untuk semua orang 

 Affordable and clean energy yaitu menjamin akses terhadap sumber energi yang 

terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang 

 Decent work and economic growth yaitu mendukung perkembangan ekonomi yang 

berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk 

semua orang. 

  Industry, innovation and infrastructure yaitu membangun infrastruktur yang 

berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong 

inovasi 

 Reduced inequalities yaitu mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah 

negara maupun di antara negara-negara di dunia 

  Sustainable cities and cummunities yaitu membangun kota-kota serta 

pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan 

 Responsible consumption and production yaitu menjamin keberlangsungan 

konsumsi dan pola produksi 

 Climate action yaitu bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan 

dampaknya 

 Live below wateryaitu melestarikan dan menjaga kesinambungan laut dan 

kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan 

 Life on land yaitu melindungi, mengembalikan dan meningkatkan 
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keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara 

berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah 

 Peace, justice and strong institution yaitu meningkatkan perdamaian termasuk 

masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan 

bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan 

 Partnership for the goal yaitu memperkuat implementasi dan menghidupkan 

kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Isu tambahan 

berskala nasional yang dapat dijadikan referensi pembuatan PKM-GFK yaitu 

korupsi, narkoba, NKRI, bencana alam, dan Bahasa daerah. PKM-GFK sedikit 

berbeda dengan bidang PKM yang lain karena bidang ini diperlukan proses 

pembuatan video. 

 
F. TIMELINE PENUGASAN 
 

 

G. SISTEMATIKA DAN KETENTUAN PENUGASAN 

1. Kegiatan ini hanya dapat diikuti oleh mahasiswa baru FMIPA tahun angkatan 2020 

2. Setiap mahasiswa baru hanya diperbolehkan tergabung dalam 2 (dua) tim dengan 

bidang PKM yang berbeda dan tidak diperbolehkan menjadi ketua tim di bidang 

lain apabila sudah menjadi ketua tim di salah satu bidang  

3. Satu tim terdiri dari 3 (tiga) mahasiswa baru untuk semua bidang kecuali PKM-K 

(3-5 orang), PKM-M dan PKM-T (4-6 orang) 

4. Satu tim diperbolehkan terdiri atas mahasiswa baru dari jurusan yang berbeda 

5. Setiap ketua tim diwajibkan mengirimkan semi-proposal dalam bentuk softfile 

bentuk PDF dan dikumpulkan ke Google Form dengan format pengumpulan tugas 

adalah NAMA KETUA_JUDUL_JURUSAN KETUA_BIDANG PKM 

TANGGAL AGENDA 

17 Oktober 2020 Launching Penugasan  

 18 Oktober-13 November 2020 Konsultasi dan Pengerjaan Penugasan 

14 November 2020 Pengumpulan maksimal Penugasan 

15 – 27 November 2020 Penilaian Penugasan 

28 November 2020 Pengumuman Penugasan Terbaik 

29 November 2020 Gathering Tim Penugasan Terbaik 
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6. Penugasan dikirimkan pada link Google Form sebagai berikut:  

Jurusan Biologi   : http://bit.ly/PengumpulanSemProsBio  

 

Jurusan Fisika   : http://bit.ly/PengumpulanSemProsFis  

 

Jurusan Kimia   : http://bit.ly/PengumpulanSemProsKim  

 

Jurusan Matematika : http://bit.ly/PengumpulanSemProsMat  

 

Jurusan Statistika  : http://bit.ly/PengumpulanSemProsStat  

 

H. KETENTUAN SEMI-PROPOSAL 

Ketentuan umum semi-proposal yang berlaku bagi semua bidang PKM  

adalah sebagai berikut: 

 Semi-proposal terdiri dari halaman sampul, daftar isi, dan halaman inti (dapat 

dilihat pada poin sistematika) 

 Halaman sampul mengikuti format yang telah dicontohkan pada lampiran 

 Semi-proposal ditulis/diketik dengan font Times New Roman ukuran 12 dengan 

spasi 1,15 

 Ukuran kertas A4 dengan margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah 

masingmasing 3 cm 

 Halaman Sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf: 

i, ii, iii, … dst. yang diletakkan pada sudut kanan bawah 

 Halaman utama (pendahuluan sampai lampiran) diberi nomor halaman dengan 

angka 1, 2, 3, … dst. yang diletakkan pada sudut kanan atas 

 Batas maksimal halaman inti dihitung dari pendahuluan hingga akhir halaman 

daftar pustaka (tidak termasuk lampiran) adalah 10 halaman 

 Daftar Pustaka mengikuti aturan Harvard Style (aturan dan contoh penulisan 

daftar pustaka dapat dilihat pada lampiran ) 

 Melampirkan lembar biodata ketua dan anggota di bagian lampiran sesuai format 

yang telah ditentukan (lampiran ) 

 Format dan konten semi-proposal secara khusus disesuaikan dengan ketentuan 

masing-masing bidang PKM 

http://bit.ly/PengumpulanSemProsBio
http://bit.ly/PengumpulanSemProsFis
http://bit.ly/PengumpulanSemProsKim
http://bit.ly/PengumpulanSemProsMat
http://bit.ly/PengumpulanSemProsStat
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I. SISTEMATIKA PENULISAN 

 
1. PKM-P 

HALAMAN SAMPUL 

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang atau justifikasi ilmiah disusunnya PKM-P dan 

permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) 

penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan apa yang ditargetkan serta 

kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu 

pengusul/tim. Luaran yang diharapkan dan manfaat dari kegiatan juga disajikan 

pada bab ini. 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka menguraikan hasil temuan peneliti lain yang diperoleh dari 

pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya proposal PKM-P. Tinjauan 

Pustaka bukan kumpulan teori, namun merupakan rangkaian hasil yang sudah 

dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu 

peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti. 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Bab ini mengungkapkan metode penelitian yang akan diterapkan disertai tahapan 

penelitian yang akan dilaksanakan, prosedur, luaran, indikator capaian yang 

terukur di setiap tahapan, teknik pengumpulan data (PKM-P yang menggunakan 

metode survey agar melampirkan kuesioner lengkap, diletakkan setelah Daftar 

Pustaka dan tidak dihitung sebagai halaman inti) dan analisis data, cara 

penafsiran, serta penyimpulan hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA  

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad 

nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber dengan jarak 1 spasi. Hanya 

pustaka yang dikutip dalam proposal penelitian yang dicantumkan didalam daftar 

pustaka 

LAMPIRAN 
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Berisi lembar biodata ketua dan anggota (wajib) serta lampiran lain yang dapat 

mendukung semi proposal. 

2. PKM-K 

HALAMAN SAMPUL  

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang, atau alasan yang mendasari disusunnya proposal PKM-K, 

apakah berdasar atas hasil riset pasar atau inisiatif sendiri untuk membuka pangsa 

pasar. Ungkapkan pula jenis dan spesifikasi teknis komoditas yang akan menjadi 

modal berwirausaha. 

BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 

Pada bab ini, uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi 

sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang 

direncanakan. Sajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha (cash 

flow minimal untuk 1 tahun ke depan yang dapat menunjukkan keberlanjutan 

usaha. 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang teknik/cara membuat komoditas 

usaha, mengemas dan memasarkannya sekaligus tahapan pekerjaan dalam 

pencapaian tujuan program. 

DAFTAR PUSTAKA  

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad 

nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber dengan jarak 1 spasi. Hanya 

pustaka yang dikutip dalam proposal penelitian yang dicantumkan didalam daftar 

pustaka 

LAMPIRAN 

Berisi lembar biodata ketua dan anggota (wajib) serta lampiran lain yang dapat 

mendukung semi proposal. 

3. PKM-M 

HALAMAN SAMPUL  

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang disusunnya proposal PKM-M dengan mengungkap 



 

13 

 

identitas mitra dan permasalahan yang dihadapi mereka dan seberapa tinggi level 

urgensinya dibandingkan persoalan eksisting lainnya. Luaran yang diharapkan 

dari kegiatan ini dan manfaat kegiatan juga harus disajikan pada bab ini. 

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 

Pada bab ini diuraikan secara kuantitatif jumlah, profil dan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan PKM-M. 

Uraikan pula kondisi dan potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi 

maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Hindari 

adanya kegiatan penelitian atau kegiatan survei dalam Proposal PKM-M. 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Pada bab ini uraikan secara jelas pola dan frekuensi pelaksanaan program 

(pelatihan, pendampingan, demplot, konsultasi, rekayasa sosial dll), teknik 

pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta tahapan pekerjaan dalam 

pencapaian tujuan program. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad 

nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber dengan jarak 1 spasi. Hanya 

pustaka yang dikutip dalam proposal penelitian yang dicantumkan didalam daftar 

pustaka 

LAMPIRAN 

Berisi lembar biodata ketua dan anggota (wajib) serta lampiran lain yang dapat 

mendukung semi proposal. 

 

4. PKM-T 

HALAMAN SAMPUL  

DAFTAR ISI 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Pada bab ini, ungkapkan proses identifikasi masalah bersama mitra yang akan 

diselesaikan. Upayakan untuk memperoleh persoalan prioritas mitra yang 

dipindai mulai dari aspek hulu sampai dengan hilirnya. PKM-T disarankan hanya 

fokus pada satu persoalan prioritas baik dari aspek teknologi maupun sosial 

humaniora. Pada kedua aspek itupun cukup satu persoalan prioritas mitra yang 
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ditangani, apakah bagian hulu, proses dan hilirnya. Jelaskan pada aspek mana 

bantuan ilmu dan teknologi yang ditawarkan diyakini akan mampu meningkatkan 

nilai tambah bagi mitra, misalnya peningkatan mutu produk, perbaikan proses 

produksi, pengolahan limbah, sistem jaminan mutu dan lain-lain atau aspek-aspek 

manajemen yang mencakup perbaikan kualitas pola interaksi SDM, pemasaran, 

pembukuan atau status usaha. Ungkapkan pula profil usaha dan kinerja mitra 

yang akan dilibatkan dalam kegiatan PKM-T secara kuantitatif. Pada bab ini pula 

disajikan jenis Luaran yang akan dihasilkan disertai penjelasan manfaatnya bagi 

mitra. 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Uraikan secara ilmiah semua hal yang relevan dengan persoalan atau kebutuhan 

prioritas mitra yang akan diselesaikan, termasuk solusi yang ditawarkan. Yang 

diutamakan dalam PKM-T adalah ketepatan solusi IPTEK yang akan diberikan 

kepada mitra. Solusi yang ditawarkan dapat berupa karya orisinil dan dapat juga 

berupa karya tiruan pihak lain. 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Pada bab ini, uraikan secara lengkap teknik/cara pelaksanaan program 

(pendidikan, konsultasi, pelatihan, rekayasa keteknikan, rekayasa sosial, 

pendampingan, pengujian mutu, dll) dan tahapan pengerjaan dalam pencapaian 

tujuan program. 

DAFTAR PUSTAKA  

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad 

nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber dengan jarak 1 spasi. Hanya 

pustaka yang dikutip dalam proposal penelitian yang dicantumkan didalam daftar 

pustaka 

LAMPIRAN 

Berisi lembar biodata ketua dan anggota (wajib) serta lampiran lain yang dapat 

mendukung semi proposal. 

 

5. PKM-KC 

HALAMAN SAMPUL  

DAFTAR ISI 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan proses identifikasi persoalan yang akan dicari solusi atau 

pengembangannya termasuk sumber inspirasinya. Jika titik pijaknya adalah hasil 

riset orang lain, maka nyatakan nama pelaksana dan institusi tim riset serta 

hasilnya yang akan dikonstruksikan dalam PKM- KC. Ungkapkan pula fase final 

yang akan dicapai dalam PKM-KC. Keterangan tambahan: Jika akan melakukan 

pengembangan atau penyempurnaan atas produk eksisting di masyarakat atau 

sudah digunakan di kalangan terbatas, maka nyatakan nama produsen/ pembuat 

dan institusinya. Jangan lupa ungkapkan target yang akan dicapai dan aspek 

pengembangan/ penyempurnaan yang akan dilakukan disertai justifikasi ilmiah 

dan/atau aspek ekonominya. 

Jika produk PKM-KC harus dibuat mulai dari titik NOL, artinya belum ada produk 

riset sebelumnya yang dapat dijadikan pijakan, juga tidak ada produk yang  

ditemukan/digunakan di masyarakat, maka ungkapkan target fungsionalnya 

disertai-justifikasi ilmiah yang akhirnya dimuarakan pada desain sebelum 

dikonstruksikan menjadi produk/jasa final yang fungsional. 

Pada BAB 1 ini pula, nyatakan Luaran PKM-KC yang ditargetkan dan 

manfaatnya. 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada PKM-KC ada kemungkinan pustaka acuan seperti yang lazim disitasi . 

Selain skripsi, tesis, disertasi, buku referensi, artikel jurnal ilmiah ataupun 

prosiding, tinjauan pustaka dalam PKM-KC diijinkan untuk mengacu pada 

informasi yang diperoleh melalui brosur, media cetak dan sumber-sumber 

lainnya. Yang penting dalam bab ini adalah terungkapnya informasi ilmiah yang 

relevan dengan spesifikasi awal dan/atau akhir produk serta menjadi solusi yang 

bermanfaat. 

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN 

Pada bagian ini diuraikan tahap pelaksanaan program dan fase akhir yang akan 

dicapai secara rinci . Dimulai dari koleksi data yang diperlukan untuk desain atau 

perancangan awal, menyusun desain teknis, membuat produk/jasa layanan, 

menguji keandalan karya, dan lain-lain yang relevan. 
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DAFTAR PUSTAKA  

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad 

nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber dengan jarak 1 spasi. Hanya 

pustaka yang dikutip dalam proposal penelitian yang dicantumkan didalam daftar 

pustaka 

LAMPIRAN 

Berisi lembar biodata ketua dan anggota (wajib) serta lampiran lain yang dapat 

mendukung semi proposal. 

 

6. PKM-GT 

HALAMAN SAMPUL  

DAFTAR ISI  

BAGIAN INTI 

1. PENDAHULUAN 

Bagian Pendahuluan menguraikan latar belakang yang mengungkap tentang 

situasi dan kondisi 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, dan imajinasi yang relevan) 

b. Solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki kondisi pencetus gagasan 

c. Seberapa jauh kondisi pencetus gagasan dapat diperbaharui atau 

dikembangkan melalui PKM-GT jika gagasan tersebut diimplementasikan 

d. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan 

gagasan dan peran atau kontribusinya masing- masing 

e. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan 

gagasan sehingga tujuan atau pembaruan yang diharapkan dapat tercapai 

3. KESIMPULAN 

Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca keluar dari 
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pembahasan. Secara umum kesimpulan mengungkap gagasan yang diajukan, 

teknik implementasi yang akan dilakukan, dan prediksi hasil yang akan diperoleh 

(manfaat dan dampak gagasan). 

4. DAFTAR PUSTAKA 

Semua sumber pustaka yang diacu di dalam naskah, dituliskan dalam daftar 

pustaka dengan format mengikuti Harvard style. 

LAMPIRAN 

Berisi lembar biodata ketua dan anggota (wajib) serta lampiran lain yang dapat 

mendukung semi proposal. 

 

7. PKM-GFK 

 Semi-proposal yang diajukan untuk bidang PKM-GFK ini berbeda dengan bidang 

lain, dimana semi-proposal yang disusun sesuai dengan format lampiran 3 yakni 

berupa sinopsis konten video maksimum 500 MB dengan rincian sistematika 

sebagai berikut:  

HALAMAN SAMPUL  

DAFTAR ISI  

BAGIAN INTI 

A. Tautan video YOUTUBE 

B. Sinopsis konten maksimal 500 kata 

LAMPIRAN 

Berisi lembar biodata ketua dan anggota (wajib) serta lampiran lain yang dapat 

mendukung semi proposal. 

 

Sistematika Video 

Video YOUTUBE diberi judul berupa salah satu dari 17 (tujuh belas) tujuan 

pembangunan berkelanjutan atau yang mengandung solusi atas keprihatinan 

bangsa Indonesia, diikuti subjudul dari aspek utama yang dibahas terkait isu pada 

judul. Selanjutnya ditampilkan konten berupa tahapan proses menuju pola 

tatakelola yang dinilai tepat dalam pencapaian tujuan dan rekomendasi tim atau 

solusi atas isu keprihatinan bangsa Indonesia. Skenario naskah berdurasi 3 sampai 

7 menit dengan resolusi minimal 480P yang selanjutnya diunggah pada kanal 
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YOUTUBE. Konten YOUTUBE dapat berupa video berisi gambar, foto atau 

animasi, video clip, film pendek, musik atau kombinasinya. 

 
J. PENUGASAN TERBAIK 

Pada penugasan semi-proposal ini akan diambil 40-64 tim dengan ide semi-

proposal terbaik dari 8 bidang dan dari semua jurusan untuk dapat mengikuti 

pembinaan PKM MABA FMIPA UB 2021. 

 
K. PENUTUP 

 Setelah melalui proses penyempurnaan, buku Pedoman Pembinaan PKM 

Maba FMIPA UB 2021 ini akhirnya berhasil tersusun dan diterbitkan. Buku 

pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan PKM Maba 

FMIPA UB 2021, khususnya bagi mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya 2020 sebagai pelaku utama kegiatan ini. 

Dengan mengacu pada buku pedoman ini, diharapkan seluruh pelaku kegiatan 

Pembinaan PKM Maba FMIPA UB 2021 dapat menjalankan fungsinya secara lebih 

baik untuk meraih tujuan kegiatan PKM Maba FMIPA 2021. 

Walaupun buku pedoman ini telah tersusun, tidak tertutup kemungkinan 

adanya ketidaksempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih 

sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang. Akhir kata, 

“Selamat Berinovasi dan Berprestasi” kepada mahasiswa baru Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya 2020 peserta PKM Maba FMIPA 

2021, semoga dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi serta 

kreativitasnya untuk menyongsong masa depan yang cerah. 

 

L. INFORMASI UMUM 

 

 : @pkmmabafmipaub2021 

 
: @131epgkg 

  : pkmmabamipa21@gmail.com 

 : 083848211812 (Laila) 

 : 081240935581 (Mariana) 

mailto:pkmmabamipa21@gmail.com
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Format Sampul 
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Lampiran 2. Format Biodata Ketua dan Anggota 
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Lampiran 3. Format Proposal PKM-GFK 
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Lampiran 4. 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. 

 

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 J.M.Marakas. 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-

18February 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. Alamat Uniform 

Resources 

Locator (URL). Tanggal diakses. 

Ahmed, S. dan A. Zlate. 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

