
Sukseskan PKM GT & AI 2015 

PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) datang kembali… Kali ini dengan PKM GT & PKM AI. 
Siapkan proposalmu dari sekrang… Deadline pengumpulan proposal 2 Maret 2015 . 
Departemen Kemahasiswaan Universitas Esa Unggul akan mengadakan serangkaian kegiatan 
pendampingan untuk mensukseskan gerakan 100 PKM GT-AI Esgul tahun 2015.Kebangkitan 
PKM Esgul  akan dimulai ! mari menjadi bagian perubahan untuk Universitas Esa Unggul yang 
lebih baik. 

 



 

 

Tabel 2. Karakteristik Umum setiap Bidang PKM 

 

Secara ringkas alur awal perjalanan setiap bidang PKM dan muaranya 
dapat dilihat pada Gambar 1 berikut: 

 

Kecuali PKM-AI yang dahulunya dikenal sebagai PKM-I, seluruh bidang PKM bermuara di 
PIMNAS. PKM-AI yang telah berwujud artikel ilmiah dinilai kurang relevan di diskusikan 
dalam PIMNAS karena sifatnya sudah siap dipublikasikan. 

  

Tentang PKM GT 

Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis (PKM-GT) merupakan salah satu komponen 
utama PKM-Karya Tulis. PKM-GT merupakan jelmaan logis dari Kompetisi Karya Tulis 



Mahasiswa (KKTM) setelah diintegrasikan ke dalam program PKM. Bergabungnya KKTM ke 
dalam PKM memberi konsekuensi tidak terselenggaranya jenjang kompetisi 
antar wilayah sebagaimana terjadi sebelumnya. Demikian pula pada pembidangan KKTM yang 
diklasifikasikan secara spesifik ke dalam lingkungan hidup, INTIM, IPA, IPS, Pendidikan dan 
Seni, ditiadakan. Meskipun demikian, reviewer PKM-GT akan dibagi menurut bidang ilmu 
(IPA/IPS/PENDIDIKAN dan SENI) dengan sistem kejuaraan tetap tanpa mempertimbangkan 
bidang ilmu. Oleh karena fokus perhatian pada program PKM adalah kreativitas, sehingga 
pembatasan-pembatasan atas dasar tema ataupun bidang keilmuan menjadi tidak signifikan. 
PKM-GT merupakan wahana mahasiswa dalam berlatih menuliskan ideide kreatif sebagai 
respons intelektual atas persoalan-persoalan actual yang dihadapi masyarakat. Ide tersebut 
seyogyanya unik, kreatif dan bermanfaat sehingga idealisasi kampus sebagai pusat solusi dapat 
menjadi kenyataan. Sebagai intelektual muda, mahasiswa umumnya cenderung pandai 
mengungkapkan fakta-fakta sosial, namun melalui PKM-GT, level nalar mahasiswa tidak hanya 
dituntut sampai sebatas mengekspos fakta tetapi justru harus mampu memberi atau 
menawarkan solusi. Sebagai salah satu PKM yang ditampilkan dalam PIMNAS, maka tata 
tertib dan segala sesuatu yang terkait pada persyaratan presentasi diatur tersendiri di dalam 
Pedoman PIMNAS 2014. 

5.2.2.PERSYARATAN DAN PETUNJUK PENULISAN PKM-GT 

5.2.2.1. Persyaratan Administratif 

a) Peserta PKM-GT adalah kelompok mahasiswa yang sedang aktif dan terdaftar mengikuti 
program pendidikan S1 atau Diploma.Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program 
studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama, tergantung pada bidang kegiatan 
yang telah selesai dilaksanakan, namun masih dalam satu perguruan tinggi yang sama. 
Keanggotaan mahasiswa disarankan berasal dari minimal 2 (dua) angkatan yang berbeda. 

b) Seorang mahasiswa diperkenankan masuk ke dalam kelompok pengusul PKM-GT yang 
berbeda (lebih dari satu kelompok PKM-GT). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa artikel 
PKM-GT dapat ditulis dari berbagai sumber informasi atau inspirasi. Meskipun demikian, 
mengingat alokasi waktu yang terbatas, harapan terjadinya penyebaran dana secara seimbang, 
dan terlibatnya sebanyak mungkin mahasiswa, maka seorang mahasiswa hanya dibenarkan 
mengirimkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) artikel PKM-GT, satu sebagai ketua, satu sebagai 
anggota, atau keduaduanyasebagai anggota kelompok. 

 
c) Seorang dosen diperkenankan membimbing lebih dari satu kelompok pengusul PKM-GT, 
dengan jumlah maksimal 5 (lima) kelompok.  

d) Naskah untuk dievaluasi dan artikel ilmiah diserahkan dalam bentuk hardcopy siap terbit 
(camera ready) serta soft copy dalam CD dengan format Microsoft Word (doc). Foto dan gambar 
kalau perlu disimpan dalam direktori terpisah (sebagai cadangan) dalam CD. Format gambar 
yang disarankan adalah JPG, untuk foto bisa berasal dari kamera digital atau hasil digitasi 
menggunakan scanner. Semua file disimpan dalam sebuah folder/direktori dengan nama 
folder/direktori mengikuti aturan penamaan sebagai berikut : PKM-GT-nn-NamaPT-
NamaDepanKetua-Judul_3_Kata_Pertama a.dengan nn : tahun anggaran pendanaan kegiatan 
NamaPT : Nama singkatan perguruan tinggi yang biasa digunakan Contoh: PKM-GT-06-



UNIBRAW-Wahyudi-Pengaruh Suhu dan Tekanan—–PKM-GT-06-UMS-Agung-Ketahanan 
Masyarakat Terhadap—–  

e) Untuk setiap file yang disertakan, usahakan untuk memberi nama 
yang menggambarkan isi dari file tersebut. 

  

5.2.2.2.Sifat dan Isi Tulisan 
5.2.2.3. Petunjuk Penulisan/Pengetikan 
Sifat dan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 

 
1. Kreatif dan Objektif 
 

a. Tulisan berisi gagasan kreatif yang menawarkan solusi suatu permasalahan yang   
berkembang di masyarakat. 

b.   Tulisan tidak bersifat emosional atau tidak subjektif 
c.   Tulisan didukung data dan/atau informasi terpercaya. 
d.   Bersifat asli (bukan karya jiplakan) dan menjauhi duplikasi. 

 
2. Logis dan Sistematis 

 
a.Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis dan runtut. 
b.Pada dasarnya karya tulis ilmiah memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisis  
sintesis, kesimpulan dan sedapat mungkin memuat saran-saran. 

 
3. Isi tulisan berdasarkan telaah pustaka atau fiksi-sains 

4. Materi Karya Tulis  

Materi yang ditulis tidak harus sejalan dengan bidang ilmu yang sedang ditekuni para 
penulis/mahasiswa. Kesempatan ini diberikan kepada mahasiswa yang memiliki ide kreatif dan 
mampu menuangkannya dalam bentuk tulisan, walaupun yang bersangkutan tidak sedang belajar 
secara formal di bidang tersebut. Materi karya tulis merupakan isu mutakhir atau aktual. 

B. Aturan Penulisan Usulan 

1. Usulan ditulis mengikuti sistematika penulisan sesuai kriteria yang tercantum dalam buku 
Pedoman ini. Pengusul disarankan untuk mencermati perbedaan mendasar dari masing-masing 
jenis PKM. 

2. Bahasa Indonesia yang digunakan hendaknya baku dengan tata bahasa dan ejaan yang 
disempurnakan, sederhana, dan jelas.  

3. Bagian kelengkapan administratif yang meliputi halaman judul, nama/daftar anggota 
kelompok, halaman pengesahan, diberi nomor halaman menggunakan angka Romawi kecil dan 
diketik di sebelah kanan bawah (i, ii, dan seterusnya).  



4. Bagian utama (naskah artikel) diberi nomor halaman menggunakan angka arab yang dimulai 
dengan nomor halaman 1 (satu) dan diketik di sebelah kanan atas.  

5. Tabel diberi judul dengan penomoran tabel sesuai dengan urutan kemunculannya dalam 
naskah. Judul tabel ditulis di atas table dengan nomor tabel menggunakan angka Arab. 

6. Gambar, baik dalam bentuk grafik maupun foto diberi judul dengan penomoran gambar sesuai 
dengan urutan kemunculannya dalam naskah. Judul gambar ditulis di bawah gambar dengan 
nomor gambar menggunakan angka Arab.  

7. Khusus PKMP, PKMT, dan PKM-GT, penyebutan sumber pustaka dalam naskah serta 
penulisan daftar pustaka hendaknya mengikuti aturan penulisan yang berlaku, yaitu mengikuti 
HARDVARD style. 

contoh: 
Dower M. 1977. Planning aspects of second homes. di dalam Coppock 
JT (ed.), Second Homes: Curse or Blessing? Oxford: Pergamon Pr. Hlm 
210–237. 
Grinspoon L, Bakalar JB. 1993. Marijuana: the Forbidden Medicine. 
London: Yale Univ Press. 

Untuk Format dan Struktur Karya Tulis (PKM GT dan AI) silahkan lihat di buku pedoman PKM halaman 
58 s.d selesai… 

DOwnload COntoh FIle PKM GT AI Download disini 
berikut adalah data judu2 PKM GT AI yang lolos (dapat dibuat gambaran) download disini 

PENTING! Download Template Aturan Penulisan PKM GT disini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.4shared.com/get/ZjxO4Ot_/contoh_pkm-gt_potensi_bakteri.html
http://www.4shared.com/get/Nm4dRAlK/CONTOH_JUDUL_PKM-GT_YANG_MENDA.html
https://ristekbemppns.files.wordpress.com/2012/01/template_pkm_gt_ppns.doc


A. SISTEMATIKA PENULISAN ARTIKEL PKM-P, PKM–T DAN PKM–KC 
Artikel dibatasi maksimum 10 halaman, nomor halaman diletakkan di bagian kanan bawah, 
setiap halaman diberi header berisi nama belakang penulis pertama dan judul artikel serta 
mengikuti sistematika sebagai berikut : 
1. JUDUL ARTIKEL (maksimum 12 kata) 
Judul hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas. Tidak harus sama 
dengan judul proposal kegiatan PKM. 
 
2. NAMA PENULIS 
Nama-nama penulis dituliskan tepat dibawah judul, disertai dengan alamat institusi penulis, 
alamat surat elektronik, serta catatan kaki untuk penulis korespondensi. 
 
3. ABSTRAK DAN ABSTRACT (maksimum satu halaman) 
Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Abstrak berisi tidak lebih dari 250 kata 
dan merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi: latar belakang, tujuan, metode, hasil dan 
kesimpulan. Ditulis dengan jarak baris 1,0 spasi. Di bawah abstrak disertakan 3-5 kata-kata 
kunci (keywords). 
 
4. PENDAHULUAN 
Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan, tujuan dari kegiatan PKM-P, PKM-T dan PKM-KC 
serta manfaat dan potensinya, merujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan singkat dari 
para penulis/peneliti lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait untuk menerangkan 
kemutakhiran dan kreativitas substansi pekerjaan. 
 
5. METODE 
Secara umum, metode berisi tentang bagaimana survei/observasi/pengukuran dilakukan 
termasuk waktu, lama, dan tempat. Di samping itu juga menjelaskan bahan dan alat yang 
digunakan, teknik untuk memperoleh data/informasi, serta cara pengolahan data dan analisis 
yang dilakukan. Acuan (referensi) harus dimunculkan jika metode yang ditawarkan kurang 
dikenal atau unik. 
 
6. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bagian ini menjelaskan tentang data yang diperoleh dari survei/observasi/pengukuran dan 
analisisnya. Data dapat dijelaskan dalam bentuk tabel dan atau gambar. Interpretasi dan 
ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil yang diperoleh, termasuk pembahasan tentang 
pertanyaan yang timbul dari hasil observasi serta dugaan ilmiah yang dapat bermanfaat untuk 
kelanjutan bagi penelitian mendatang. Hasil dan pembahasan juga memuat pemecahan 
masalah yang berhasil dilakukan, perbedaan dan persamaan dari hasil pengamatan terhadap 
informasi yang ditemukan dalam berbagai pustaka (penelitian terdahulu). 
 
7. KESIMPULAN 
Secara umum kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakandalam 
pendahuluan. 
 
8. UCAPAN TERIMAKASIH 
Ucapan terima kasih ditujukan kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi. 
 
 
 
 



9. DAFTAR PUSTAKA 
Daftar pustaka berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan. 
Untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka. Format 
perujukan pustaka mengikuti Harvard style (nama belakang, 
tahun).  
 
 
B. SISTEMATIKA PENULISAN ARTIKEL PKM-M DAN PKM–K 
Artikel dibatasi maksimum 10 halaman, nomor halaman diletakkan di bagian kanan bawah, 
setiap halaman diberi header berisi nama belakang penulis pertama dan judul artikel serta 
mengikuti sistematika sebagai berikut : 
 
1. JUDUL ARTIKEL (maksimum 12 kata) 
Judul hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas. Tidak harus sama 
dengan judul proposal kegiatan PKM. 
 
2. NAMA PENULIS 
Nama-nama penulis dituliskan tepat dibawah judul, disertai dengan alamat institusi penulis, 
alamat surat elektronik, serta catatan kaki untuk penulis korespondensi. 
 
3. RINGKASAN (maksimum satu halaman) 
Ringkasan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Ringkasan berisi tidak lebih dari 250 
kata dan merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi: latar belakang, tujuan, metode, hasil 
dan kesimpulan. Ditulis dengan jarak baris 1,0 spasi. Di bawah ringkasan disertakan 3-5 kata-
kata kunci (keywords). 
 
4. PENDAHULUAN 
Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan, tujuan dari kegiatan PKM-M dan PKMK serta 
manfaat dan keberlanjutannya, dapat juga merujuk berbagai sumber pustaka, pandangan 
singkat dari para penulis/praktisi lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait untuk 
menerangkan kemutakhiran dan kreativitas substansi pekerjaan. 
 
5. METODE 
Secara umum, metode berisi tentang bagaimana kegiatan dilakukan termasuk waktu, lama, dan 
tempat. Di samping itu juga menjelaskan bahan dan alat yang digunakan, teknik untuk 
memperoleh hasil (output dan outcome), pengembangan dan keberlanjutan program. 
 
6. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bagian ini menjelaskan tentang kinerja program, kemanfaatan (ekonomi, sosial, seni budaya 
dan ketahanan) dapat dijelaskan dalam bentuk tabel dan atau gambar. Interpretasi dan 
ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil yang diperoleh, dapat digunakan untuk upaya 
keberlanjutan. 
 
7. KESIMPULAN 
Secara umum kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam 
pendahuluan. 
 
8. UCAPAN TERIMAKASIH 
Ucapan terima kasih ditujukan kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi. 
 



 
JUDUL DITULIS DENGAN 

FONT TIMES NEW ROMAN 12 CETAK TEBAL 
(MAKSIMUM 12 KATA) 

Penulis11), Penulis22) dst. [Font Times New Roman 10 Cetak Tebal dan NamaTidak Boleh Disingkat] 
1Program Studi, Fakultas, Institusi (penulis 1) 

email: penulis _1@abc.ac.id 
2 Program Studi, Fakultas, Institusi (penulis 2) 

email: penulis _2@cde.ac.id 
Abstract [Times New Roman 11 Cetak Tebal dan Miring] 

Abstract ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang berisikan isu-isu pokok, tujuan 
kegiatan (penelitian atau pengabdian), metoda atau pendekatan dan hasil kegiatan. Abstrak ditulis dalam 
satu alinea, tidak lebih dari 200 kata, berisi: Latar Belakang (Background), Tujuan (Purpose), Metode 
Penelitian (untuk PKM-P) atau Gambaran Umum Usaha (untuk PKM-K) atau Gambaran Umum 
Masyarakat Sasaran (untuk PKM-M) atau Metode Pelaksanaan (untuk PKM-T dan PKM-KC), Hasil, dan 
Kesimpulan. Ditulis dengan menggunakan font Times New Roman 11, spasi tunggal, dan cetak miring. 
 
Keywords: Maksimum5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Times New Roman 11 
italic] 
 
1. PENDAHULUAN [Times New Roman 11 bold] 
Pendahuluan mencakup latar belakang atas isu atau permasalahan serta urgensi dan rasionalisasi kegiatan 
(penelitian atau pengabdian). Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah disajikan dalam bagian 
ini. Tinjauan pustaka yang relevan dan pengembangan hipotesis (jika ada) dimasukkan dalam bagian ini. 
[Times New Roman, 11, normal] 
 
2. METODE 
Secara umum, metode berisi tentang bagaimana survei/observasi/pengukuran dilakukan termasuk 
waktu, lama, dan tempat. Di samping itu juga menjelaskan bahan dan alat yang digunakan, teknik untuk 
memperoleh data/informasi, serta cara pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Acuan (referensi) 
harus dimunculkan jika metode yang ditawarkan kurang dikenal atau unik. Untuk PKMK dan PKMM, 
secara umum, metode berisi tentang bagaimana kegiatan dilakukan termasuk waktu, lama, dan tempat. 
Di samping itu juga menjelaskan bahan dan alat yang digunakan, teknik untuk memperoleh hasil (output 
dan outcome), pengembangan dan keberlanjutan program. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bagian ini menyajikan hasil kegiatan. Hasil kegiatan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), 
dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil kegiatan, hasil pengolahan data, 
menginterpretasikan penemuan atau kemanfaatan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang 
relevan. 
 
4. KESIMPULAN 
Kesimpulan berisi hasil analisis dan atau sintesis atas hasil penelitian dan pembahasan. 
 
5. REFERENSI 
Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi referensi 
(reference manager) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote dan lain-lain. Format penulisan 
sumber rujukan mengikuti contoh berikut. 
 
(Buku) 
[1] Penulis 1, Penulis 2 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. 
(Artikel Jurnal) 
[2] Penulis 1, Penulis 2 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. 
 
(Prosiding Seminar/Konferensi) 
[3] Penulis 1, Penulis 2 dst, (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul 
artikel.Nama Konferensi. 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, Swis. 
Hal. 776-786. 
 
(Skripsi, Tesis, Disertasi) 
[4] Penulis (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul.Skripsi, Tesis, atau 
Disertasi. Universitas. 
Soegandhi. 2009. Aplikasi model kebangkrutan pada perusahaan daerah di Jawa Timur. Tesis. 
Fakultas Ekonomi Universitas Joyonegoro, Surabaya. 
 
(Website) 
[5] Penulis (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun. Judul.Alamat Uniform Resources Locator 
(URL). Tanggal Diakses. 
Ahmed, S. dan A. Zlate. Capital flows to emerging market economies: A brave new world?Error! 
Hyperlink reference not valid.. Diakses tanggal 18 Juni 2013. 
 
6. FORMAT NASKAH 
6.1 Panjang Naskah 
Naskah ditulis dalam ukuran kertas A4¸ tidak melebihi 10 halaman, termasuk tabel dan gambar. 
 
6.2 Penulisan Rumus 
Rumus matematika ditulis secara jelas dengan microsoft equation dan diberi nomor seperti contoh 
berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 Penulisan Tabel 
Tabel diberi nomor sesuai urutan penyajian (Tabel 1, dst.). Judul tabel ditulis di bagian atas tabel dengan 
posisi rata tengah (center justified) seperti contoh berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6.4 Gambar 
Gambar diberi nomor sesuai urutan penyajian (Gambar.1, dst.). Judul gambar diletakkan di bawah 
gambar dengan posisi tengah (center justified) seperti contoh berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. LAYOUT DAN SPESIFIKASI 
Naskah ditulis dengan font Times New Roman 12, dengan ukuran huruf seperti yang telah dicontohkan 
pada panduan penulisan ini. Jarak spasi 1,15 dan naskah ditulis dengan format rata kirikanan (justified). 
Maksimum 10 halaman, mulai dari abstrak sampai dengan daftar pustaka (khusus PKM-M dan PKM-K 
sampai kesimpulan). 
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