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PENJELASAN UMUM 
PKMF salah satu program Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam 

Indonesia dan laboratorium yang mengadopsi dari PKM. PKM yaitu Program Kreativitas Mahasiswa yang 

bertujuan untuk meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi agar kelak dapat 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/ atau profesional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan/ atau kesenian 

serta memperkaya budaya nasional. Pada PKMF ini akan dilaksanakan beberapa jenis kegiatan PKMF yaitu 

PKMF-Penelitian (PKMF-P), PKMF-Penerapan Teknologi (PKMF-T), PKMF-Karsa Cipta (PKMF-KC), PKMF-

Artikel Ilmiah (PKMF-AI), dan PKMF-Gagasan Tertulis (PKMF-GT). Adapun penjelasnnya sebagai berikut: 

Jenis 

PKMF 
Penjelasan Umum 

PKMF-P 

Merupakan program penelitian yang bertujuan antara lain: untuk mengidentifikasi faktor 

penentu mutu produk, menemukan hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih factor, 

menguji cobakan sebuah bentuk atau peralatan, merumuskan metode pembelajaran, 

melakukan inventarisasi sumber daya, memodifikasi produk eksisting, mengidentifikasi 

senyawa kimia di dalam tanaman, menguji khasiat ekstrak tanaman, merumuskan teknik 

pemasaran, survey kesehatan anak jalanan, metode pembelajaran aksara Bali di siswa 

sekolah dasar, laju pertumbuhan ekonomi di sentra kerajinan Kasongan, faktor penyebab 

tahayul yang mewarnai perilaku masyarakat Jawa dan lain-lainkegiatan yang memiliki 

tujuan semacam itu 

PKMF-T 

Merupakan program bantuan teknologi  (mutu  bahan  baku, prototipe, model, peralatan  

atau proses produksi, pengolahan limbah, sistem jaminan mutu dan lain-lain) atau  

manajemen (pemasaran, pembukuan, status usaha dan lain-lain) atau lainnya bagi  industri  

berskala mikro atau kecil (industri  rumahan, pedagang kecil atau koperasi) dan menengah  

yang  menyangkut kepentingan masyarakat luas dan sesuai dengan kebutuhan calon mitra  

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

dinilai produktif.  

PKMFT mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan mitra terlebih dahulu, karena 

produk PKMFT merupakan solusi atas persoalan prioritas mitra. Dengan demikian, di dalam  

usul program harus dilampirkan Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dari Mitra pada 

kertas bermaterai Rp 6.000,- . 

PKMF- Merupakan program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, bersifat 
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KC konstruktif serta menghasilkan suatu sistem, desain, model/barang atau prototype dan 

sejenisnya. Karya cipta tersebut mungkin belum memberikan nilai kemanfaatan langsung 

bagi pihak lain. 

PKMF-

AI 

Merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari suatu kegiatan 

mahasiswa dalam bidang pendidikan, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang 

telah dilakukannya sendiri (misalnya studi kasus, praktek lapang, KKN, PKMF, magang, dan 

lain-lain). 

PKMF-

GT 

Merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari ide atau gagasan 

kelompok mahasiswa. Gagasan yang dituliskan mengacu kepada isu aktual yang ada di 

masyarakat dan memerlukan solusi hasil karya pikir yang cerdas dan realistik. 

Dikutip  dari Pedoman Program Kreatif Mahasiswa 2011 
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FORMAT UMUM PENULISAN  
PROPOSAL 

Tanpa mengurangi kreativitas dari pengusul, usulan hendaknya ditulis dengan mengikuti 

sistematika sebagai berikut: 

1. Naskah diketik 1 (satu) spasi pada kertas HVS berukuran A4 atau kuarto 80 gram dengan Times New 

Roman style, font 12, jarak pengetikan 4 cm dari samping kiri, 3 cm dari samping kanan, 3 cm dari 

batas atas, dan 3 cm dari batas bawah. 

2. Cara penulisan Bab dan Subbab tidak menggunakan sistem numeral, artinya tidak ada penomoran 

Bab dan Subbab. Penulisan bab baru mengikuti bab sebelumnya dengan jarak 18 Point antara judul 

bab dengan baris terakhir bab sebelumnya (tidak berganti halaman baru). 

3. Judul penelitian diketik menggunakan huruf besar (kapital) dengan font style bold (cetak tebal) 

dengan posisi di tengah tanpa digarisbawahi. 

4. Judul Bab diketik menggunakan huruf besar (kapital) dengan font style bold (cetak tebal) dimulai dari 

sebelah kiri tanpa digarisbawahi. 

5. Judul Subbab ditulis dengan font style bold (cetak tebal), dimulai dari sebelah kiri, huruf pertama 

setiap kata ditulis dengan huruf besar (kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti preposisi (”di”, ”ke”, 

”dari”, ”yang”, ”antara”, ”pada”, ”untuk”, ”tentang”, ”dengan”); kata sambung (”dan”, ”atau”, ”sejak”, 

”setelah”, ”karena”). 

6. Judul Anak Subbab ditulis dengan ditulis dengan font style italic (cetak miring) dimulai dari sebelah 

kiri , huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar (kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti 

preposisi (”di”, ”ke”, ”dari”, ”yang”, ”antara”, ”pada”, ”untuk”, ”tentang”, ”dengan”); kata sambung 

(”dan”, ”atau”, ”sejak”, ”setelah”, ”karena”). 

7. Jarak pegetikan antara Bab dan Subbab 12 Point, antara Subbab dan kalimat di bawahnya 6 Point. 

8. Alinea baru diketik menjorok ke dalam (diberi indentation) sebanyak 7-8 karakter sekitar 1,25 cm) 

9. Abstrak dan Daftar Pustaka diketik 1 spasi. Khusus abstrak ditulis menggunakan font style italic (cetak 

miring). Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. 

10. Nama-nama penulis beserta alamat institusinya diketik tepat di bawah judul artikel dengan jarak 6 

Point. 

11. Bagian kelengkapan administratif yang meliputi halaman judul, nama/daftar anggota kelompok, 

halaman pengesahan serta kata pengantar apabila ada, diberi nomor halaman menggunakan angka 

romawi kecil dan diketik di sebelah kanan bawah (i, ii, dan seterusnya). 
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12. Bagian utama (naskah artikel) diberi nomor halaman menggunakan angka arab yang dimulai dengan 

nomor halaman 1 (satu) dan diketik di sebelah kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 

cm dari tepi atas. 

13. Tabel diberi judul dengan penomoran tabel sesuai dengan urutan kemunculannya dalam naskah. 

Judul tabel ditulis di atas tabel dengan nomor tabel menggunakan angka arab. 

14. 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. 

15. Hindari penggunaan warna dalam gambar, gunakan teknik greyscale untuk mengemulasi warna 

dalam foto atau diagram, dan gunakan pattern/pola untuk menggantikan warna dalam grafik garis 

ataupun diagram. 

16. Khusus untuk PKMF-P, PKMF-T dan PKMF-GT, penyebutan sumber pustaka dalam naskah serta 

penulisan daftar pustaka hendaknya mengikuti aturan penulisan yang berlaku yaitu mengikuti 

HARDVARD style. Sistem HARVARD merupakan pemunculan nama penulis dan tahun publikasi 

berdasarkan urutan alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dalam tahun yang sama ditulis dengan 

cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya tepat dibelakang tahun publikasi (baik penulisan 

dalam daftar pustaka maupun sitasi dalam naskah tulisan). Alamat internet ditulis dengan huruf italic. 

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. 

Buller H, Hoggart K.1994a. New drugs for acute respiratory distress syndrome. New England J Med 

337(6): 435-439. 

Buller H, Hoggart K. 1994b. The social integration of British home owners into rench rural 

communities. J Rural Studies 10(2): 197-210. 

Palmer FR. 1986. Mood and Modality. Cambridge: Cambridge Univ Press. 

Contoh melakukan perujukkan sumber pustaka dalam naskah tulisan :  

“Smith (1983) menemukan bahwa tumbuhan pengikat N dapat diinfeksi oleh beberapa spesies 

Rhizobium yang berbeda.”  

“Integrasi vertical system rantai pasokan dapat menghemat total biaya distribusiantara 15% sampai 

25% (Smith, 1949, Bond et al .,1955,Jones dan Green, 1963).” 

“Walaupun keberadaan Rhizobium normalnya mampu meningkatkan pertumbuhan kacang-kacangan 

(Nguyen,1987), namun telah didapat pula hasil yang berbeda bahkan berlawanan (Washington,1999).” 
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17. Bahasa Indonesia yang digunakan hendaknya baku dengan tata bahasa dan ejaan yang 

disempurnakan, sederhana, jelas, satu kesatuan, menggunakan istilah yang mudah dimengerti, dan 

tidak menggunakan singkatan seperti “tdk”, “tsb”, “yg”, “dgn”, “sbb”, ataupun “dll”. 
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CONTOH PENULISAN PROPOSAL 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 
 

 Keberadaan telepon umum di Indonesia dalam kondisi yang memprihatinkan. Sebelum 

kondisi memprihatinkan ini, telepon umum sempat menjadi primadona di masyarakat, pada 

waktu itu banyak masyarakat yang menggunakan telepon umum. Ketika masa jayanya, telepon 

umum memberi keuntungan bagi banyak orang. Antrean yang kerap panjang misalnya, membuat 

penjual makanan dan minuman mendapat peluang. Menurut yanto, juru parkir di depan kantor 

Telkom Yogyakarta, sekitar tujuh tahun lalu, telepon umum masih bisa menghadirkan lebih dari 

100 orang. “orang bisa sambil makan batagor menunggu antrian.”, Ujar Yanto (Kompas, 2 

Februari 2010). 

 

Tujuan 
 

 Karya tulis ini bertujuan untuk : 

Memberikan konsep inovasi teknologi yang efektif  dan inovatif sebagai solusi menurunnya 

penggunaan telepon umum. 

Menjelaskan cara implementasi solusi menurunnya penggunaan telepon umum. 

 

Manfaat 
 

 Penulisan gagasan tertulis ini diharapkan: 

Dapat menjadi sebuah masukan pemberdayaan kembali pada telepon umum 

Dapat memanfaatkan kembali telepon umum sebagai tempat isi ulang pulsa elektronik. 

 
ISI 

 

Tempat Isi Ulang Pulsa Elektronik Sebagai Solusi Pemberdayaan Kembali Telepon Umum  
 

 xbxcndhbcmn 

 

Kondisi Penggunaan Telepon Umum  
 

 Gfdgfjg 

 

Telepon Umum Tidak Terurus 
 

 Banyak masyarakat yang trauma menggunakan telepon umum.  Koin dimasukkan tetapi 

tidak bisa berkomunikasi dengan nomor yang dituju. Kerusakan telepon umum tidak hanya 

terjadi di tempat keramaian, tetapi juga sudah merambah ke pinggiran. Kondisi ini dikeluhkan 

masyarakat. Bahkan, mereka meminta telepon yang rusak diperbaiki atau dicabut karena tidak 

ada gunanya.  
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Tabel 1. Pemakai Telepon Umum Yang Semakin Berkurang 

 
Teledensitas telepon umum di Indonesia dihitung berdasarkan jumlah telepon umum per 100 

penduduk, di 4 bagi…… 

 

Upaya Mempertahankan Penggunaan Telepon Umum  
 

 Upaya konservasi hutan mangrove pernah dilakukan oleh Hernowo, 2003 dengan 

cara..(Tips 8: bagian ini sebaiknya berisi teori -tinjaun pustaka- atau hasil-hasil kajian yang 

pernah dilakukan)  

 

Gambaran Konsep Inovasi Teknologi Pemberdayaan Kembali Telepon Sebagai Tempat Isi 

Ulang Pulsa Elektronik 
 

 Berdasarkan fakta empiris yang ada dan solusi yang pernah ditawarkan, maka upaya 

terobosan untuk mengatasi degradasi hutan mangrove dapat dilakukan melalui......(Tips 9: 

jelaskan gagasannya, dan berikan argumentasi yang rasional bahwa gagasan tersebut dapat 

mengatasi kondisi empris  pencetus gagasan) 

 

Pihak-Pihak yang Dapat Mengimplementasikan Gagasan  
 

 Gagasan ini dapat terwujud dengan kontribusi pihak-pihak...(Tips 10: jelaskan pihak2 

baik pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, atau pihak lainnya yang dapat 

mengimplementasikan gagasan)  pihak2 ini harus konkret dan jelas, misalnya Dinas 

Lingkungan Kota Surabaya.  paparkan pula apa yang mereka dapat kontribusikan untuk 

mengimplementasikan gagasan kita 

 

Langkah-Langkah Strategis untuk Mengimplementasikan Gagasan  
 

 Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan gagasan ini adalah...........(Tips 11: 

jelaskan cara-cara yang praktis untuk mengimplementasikan gagasan)  agar gagasan kita bisa 

terealisasi upaya apa yang harus dilakukan 
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KESIMPULAN 

 

Inti Gagasan (Judul dapat disesuaikan) 
 

 Gagasan sirup mangrove ini pada dasarnya adalah......(Tips 12: Jelaskan dengan detail 

konsep gagasannya, sejelas dan sedetail mungkin) 

 

Teknik Implementasi Gagasan (Judul dapat disesuaikan) 
 

 Gagasan sirup mangrove ini dapat diimplementasikan melalui (Tips 13: bagian ini pada 

dasarnya merupakan rekomendasi, jabarkan dari strategi dan pihak terkait yang telah dirumuskan 

pada bagian sebelumnya.  rekomendasi ini pada dasarnya ada upaya apa yang harus dilakukan 

oleh pihak2 tersebut mewujudkan gagasan yang ditawarkan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kondisi Hutan Mangrove  

 

Prediksi Keberhasilan Gagasan (Judul dapat disesuaikan) 
 

 Adanya sirup mangrove pada dasarnya menguntungkan bagi nelayan sebesar Rp x, 

dengan asumsi bahan baku yang tersedia sekitar ...(Tips 14: jelaskan/kalkulasikan kelayakan 

ekonomi, sosial, administrasi dll dari gagasan yang ditawarkan, dapat menggunakan asumsi2 

yang logis) 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 

Anonim a. (2007). ’Deskripsi Bakau dan Habitatnya’. Diakses dari http://www.borneotravel.com 

tanggal 30 Mei 2007 pukul 15.00 WIB 

 

Anonim b. (1990). ’Komposisi Gizi Bahan-Bahan Makanan’. Departemen Kesehatan RI. Jakarta 

lampiran) 

 

(dapat menggunakan sistem harvard) 
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SISTEMATIKA PENULISAN 
PKMF-P, PKMF-KC dan PKMF-T 

 

A. Struktur 

Struktur usulan PKMF terdiri dari komponen berikut: 

1. Judul  

2. Latar Belakang Masalah  

3. Perumusan Masalah  

4. Tujuan  

5. Luaran Yang Diharapkan  

6. Kegunaan  

7. Tinjauan Pustaka  

8. Metode Pelaksanaan  

9. Jadwal Kegiatan  

10. Rancangan Biaya  

11. Daftar Pustaka  

12. Lampiran  

a. Biodata Ketua serta Anggota Kelompok  

b. Biodata Dosen Pendamping  

c. Lain-Lain 

 

B. Penjelasan Sistematika Penulisan 

1. Judul 

Judul Kegiatan PKMF hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi gambaran 

mengenai kegiatan PKMF yang diusulkan. Diharapkan judulnya kreatif dan menarik. 

2. Latar Belakang Masalah  

Latar belakang masalah berisi tentang kegiatan PKMF yang dilakukan untuk menjawab 

keingintahuan mahasiswa, mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan atau menerapkannya 

untuk suatu tujuan. Kemukakan unsur kreativitas yang diusulkan, hal-hal yang mendorong atau 

argumentasi pentingnya dilakukan kegiatan yang diusulkan. Uraikan proses dalam mengidentifikasi 

masalah yang akan dicari solusinya. Hal ini dapat dilakukan dengan merujuk dari berbagai 
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sumber pustaka, pandangan singkat dari para penulis/peneliti lain yang pernah melakukan 

pembahasan topik terkait dapat ditemukan disini. Uraikan juga secara kuantitatif potret, profil dan 

kondisi khalayak sasaran yang dilibatkan khususnya dalam kegiatan PKMF-T. Uraikan pula kondisi 

dan potensi wilayah dari segi fisik, social, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan 

kegiatan yang akan dilakukan.  

3. Perumusan Masalah  

Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti atau diselesaikan. Permasalahan dapat 

bersumber dari literatur, keingintahuan mahasiswa, persoalan masyarakat umum, atau keinginan 

berwirausaha. Tunjukkan masalah yang menjadi pioritas dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Perumusan masalah tidak harus dalam bentuk pertanyaan. 

4. Tujuan 

Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan dari kegiatan PKMF. Pada kegiatan PKMF-P dapat 

bertujuan untuk menjajagi, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan suatu 

gejala, konsep atau dugaan. Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik dan merupakan 

kondisi baru yang diharapkan terwujud khususnya setelah kegiatan PKMF-T dan PKMF-KC selesai. 

Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur. 

5. Luaran Yang Diharapkan  

Luaran kegiatan PKMF yang diharapkan: 

PKMF-P   artikel, paten. 

PKMF-T   paten, model desain, piranti lunak, jasa dan artikel. 

PKMF-KC  sistem, desain, barang, prototipe, dan artikel. 

PKMF-AI  artikel ilmiah. 

PKMF-GT  gagasan kreatif yang tertulis dan artikel. 

6. Kegunaan  

Tuliskan manfaat apa saja yang akan diperoleh bagi khalayak sasaran, dari sisi ekonomi maupun 

IPTEK, pada saat atau setelah kegiatan PKMF selesai. 

7. Tinjauan Pustaka 

Usahakan menggunakan pustaka terbaru, relevan dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas 

kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari kegiatan PKMF yang akan dilakukan. Isi 

dari tinjauan pustaka adalah menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh 

dari pustaka acuan serta menjadi landasan usulan kegiatan PKMF. Tinjauan Pustaka mengacu pada 

Daftar Pustaka. Jadi, tinjauan pustaka bukan kumpulan teori, namun merupakan rangkaian hasil 
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yang sudah dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu 

peristiwa ilmiah (mechamism of action) dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti. 

8. Metode Pelaksanaan  

Uraikan metode yang akan digunakan dalam pelaksanan program secara rinci. Khusus untuk PKMF-

P digunakan metode penelitian. Untuk PKM-P yang dapat diuraikan meliputi variabel dalam 

penelitian, model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis 

data, cara penafsiran dan penyimpanan hasil penelitian. Sedangkan metode bagi PKMF-T dan PKM-

KC merupakan teknik, cara atau tahapan pengerjaan dalam menyelesaikan permasalahan dan 

sekaligus pencapaian tujuan program. Untuk semua proposal PKMF yang didanai wajib 

mencantumkan Indikator Keberhasilan Jangka Pendek (IKJP) dan membuat LogBook (setiap tahapan 

ditandatangani Pembimbing) untuk memudahkan monitoring. 

9. Jadwal Kegiatan  

Buatlah jadwal kegiatan PKM yang meliputi rinci kegiatan persiapan, pelaksanaan dan penyusunan 

laporan dalam bentuk Bar-chart. Bar-chart memberikan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan 

kegiatan tersebut. Jadwal pelaksanaan mengacu pada Metode Pelaksanaan Program (H). untuk 

menghindari keterikatan waktu pelaksanaan dengan periode waktu tertentu, usahakan tidak 

menggunakan nama bulan secara eksplisit dalam penjadwalan rencana kegiatan. Sebagai contoh, 

untuk menggambarkan urutan waktu pelaksanaan, gunakan kata “bulan ke-1, bulan ke-2”, dan 

seterusnya, bukan bulan Maret, bulan April, dan seterusnya. 

Catatan: lama pelaksanaan PKMF maksimal 3 bulan 

10. Rancangan Biaya  

Berikan rincian biaya PKMF baik yang didanai Farmasi FMIPA UII maupun tidak dibiayai oleh 

Farmasi FMIPA UII 

Rekapitulasi biaya terdiri atas : 

1. Bahan habis pakai 

2. Peralatan penunjang PKMF 

3. Perjalanan 

4. Lain-lain 

Rincian biaya harus lengkap, wajar dan jelas peruntukannya. Honoratium (Tim Pelaksana, dosen 

pendamping ataupun tenaga pembantu lainnya) tidak diperkenannkan bagi pihak manapun (tim 

pelaksana, dosen pendamping ataupun pembantu tenaga lainnya). 
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11. Daftar Pustaka (Khusus Untuk PKMF-P, PKMF-T Dan PKMF-Kc)  

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, begitu juga 

sebaliknya, setiap pustaka yang muncul dalam daftar pustaka harus ada dalam tubuh tulisan. Untuk 

semua PKMF, penulisan daftar pustaka mengacu pada HARVARD style (author-date style). Sumber 

pustaka diharapkan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan ilmiahnya 

(misalnya jurnal ilmiah, buku, prosiding seminar, dll) dan bukan berasal dari opini pribadi yang 

dipublikasikan di internet atau media lainnya. 

12. Lampiran  

a. Daftar Biodata singkat Ketua serta Anggota Kelompok serta Dosen Pembimbing (harus 

ditandatangani Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing). 

Contoh Format: 

1. Ketua Pelaksana Kegiatan 

a. Nama Lengkap : 

b. NIM : 

c. Fakultas/Program Studi : 

d. Perguruan Tinggi : 

e. Waktu untuk kegiatan PMF :      jam/minggu 

2. Anggota Pelaksana 

(rincian seperti butir 1) 

3. Dosen Pendamping 

a. Nama Lengkap dan Gelar : 

b. Golongan Pangkat dan NIP : 

c. Jabatan Fungsional : 

d. Jabatan Struktural :  

e. Fakultas/Program Studi  :  

f. Pergurunan Tinggi   : 

g. Bidang Keahlian   : 

h. Waktu untuk kegiatan PMF :      jam/minggu 

b. Daftar riwayat Dosen Pembimbing 

c. Gambaran teknologi yang akan diterapkembangkan (untuk PKMF-T dan PKMF-KC). 

d. Surat Pernyataan Kesedian Bekerjasama dari Pengusaha Mikro/ Kecil/ Menengah/ Besar, 
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Koperasi atau Kelompok tani, Pedgang Kaki Lima, (untuk PKMF-T). 

e. Denah detil Lokasi Pengusaha Kecil atau Mitra Kerja (untuk PKMF-T). 

f. Hal0hal lain yang dianggap perlu. 

Catatan : Untuk setiap proposal PKMF jumlah halaman maksimum 15 (lima belas) lembar (terhitung 

dari latar belakang masalah sampai lampiran termasuk CV pengusul dan pembimbing serta Surat 

Pernyataan Kesediaan Mitra; tidak termasuk Halaman Judul, halaman Pengesahan, daftar Isi dan daftar 

gambar). 

 

C. Laporan Kemajuan 

 Laporan kemajuan (progress report) diserahkan untuk tidak lebih dari 10 (sepuluh) halaman 

dengan spasi 1,5, Times New Roman, font 12 dan jarak pengetikan 4 cm dari samping kiri, 3 cm dari 

samping kanan, 3 cm dari batas atas, dan 3 cm dari batas bawah. Adapun Struktur dasar laporan 

kemajuan adalah sebagai berikut: 

1. Target luaran 

2. Metode 

3. Kemajuan Pekerjaan (sampai saat  pemantauan dan evaluasi dilakukan) 

4. Ketercapaian Tujuan Penelitian (dinilai berdasarkan LogBook dan IKJP) 

5. Permasalahan dan Penyelesaiannya 

a. Administratif  

b. Teknis 

c. Organisasi Pelaksana 

d. Keuangan 

e. Lain-lain (yang dianggap perlu) 

6. Penggunaan Biaya 

7. Dokumentasi Kegiatan 
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PKMF-AI dan PKMF-GC 

 

A. Struktur 

Struktur usulan dari PKMF  terdiri dari komponen berikut : 

1. Judul 

2. Nama penulis (termasuk alamat/nama institusi) 

3. Abstrak (Latar Belakang, Tujuan, Metode, Hasil, Kesimpulan, Kata kunci) dan 

Abstrak (Background, Objective, Method, Results, Conclusion, Key words) 

4. Pendahuluan (persoalan yang mendasari pelaksanaan, uraian dasar-dasar keilmuan yang 

mendukung,kemutakhiran substansi pekerjaan) 

5. Tujuan (menemukan teknik/konsep/metode sebagai jawab atas dasar persoalan). 

6. Metode (kesesuaian dengan persaoalan yang akan diselesaikan, pengembangan metode baru, 

penggunaan metode yang sudah ada) 

7. Hasil dan Pembahasan (kesimpulan dan kejelasan penampilan data, proses/teknik pengolahan 

data, ketajaman analisis dan sintesis data, perbandingan hasil dengan hipotesis atau hasil dengan 

hipotesis atau hasil sejenis sebelumnya). 

8. Kesimpulan (tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan) 

9. Daftar pustaka (ditulis sesuai dengan peraturan HARVARD style). 

 

B. Penjelasan Sistematika Penulisan 

1. Judul 

Judul tulisan hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas, serta kreatif. 

2. Nama penulis 

Nama-nama penulis dituliskan tepat di bawah judul, disertai dengan alamat institusi penulis, serta 

catatan kaki untuk penulis korespondensi. 

3. Abstrak 

Abstrak berisi tidak lebih dari 250 kata dan merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi: latar 

belakang, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan. Di bawah abstrak disertai 3-5 kata kunci (key 

words). Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.  
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4. Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik 

yang diangkat. Latar belakang, rumusan, tujuan dari kegiatan (penelitian, pengabdian, atau yang 

lainnya) serta manfaat untuk waktu yang akan datang ditunjukkan dalam pendahuluan. Dengan 

merujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan singkat dari para penulis/peneliti lain yang 

pernah melakukan pembahasan topik terkait dapat dikemukakan di sini untuk menerangkan 

kemutakhiran substansi pekerjaan. 

5. Metode  

Judul dari bab ini disesuaikan dengan kegiatan penelitian dan metodologi yang telah dilakukan, 

maka dari itu judulnya dapat diganti Metode Penelitian atau Bahan dan Metode, sehingga penulis 

diberi kebebasan untuk memberi judul lain seperti Pendekatan Teoritik atau Konsideran 

Percobaan. Secara umum, metode berisi tentang bagaimana observasi dilakukan termasuk waktu, 

lama, dan tempat dilakukannya observasi,bahan dan alat yang digunakan, metode untuk 

memperoleh data/informasi, serta cara pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Metode 

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

(referensi) diberikan pada metode yang kurang dikenal. 

6. Hasil dan pembahasan 

Bagian ini menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari observasi. Data dapat diringkas 

dalam bentuk tabel dan gambar. Tidak ada spekulasi dan interpretasi dalam bagian ini, yang ada 

hanya fakta. Umumnya berisi uraian dan analisis berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi 

yang telah dilakukan, terutama dalam konteks yang berhubungan dengan apa yang pernah 

dilakukan oleh orang lain. Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil yang 

diperoleh dikemukakan di sini, termasuk pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

timbul dari hasil observasi serta dugaan ilmiah ynag dapat bermanfaat untuk kelanjutan bagi 

penelitian mendatang. Pemecahan masalah yang berhasil dilakukan, perbedaan dan persamaan 

dari hasil pengamatan terhadap informasi yang ditemukan dalam berbagai pustaka (penelitian 

terdahulu) perlu mendapatkan catatan di sini. 

7. Kesimpulan 

Hasil dan pembahasan hendaknya jadi satu kesatuan, dan tidak dipisah menjadi subbab 

tersendiri. Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca keluar dari 

pembahasan. Secara umum kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah 

dikemukakan dalam pendahuluan. 
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8. Ucapan Terima Kasih 

Apabila memang ada pihak yang telah membantu dalam kegiatan yang dilakukan, maka ucapan 

terimakasih dapat disampaikan di sini. 

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, begitu juga 

sebaliknya setiap pustaka yang muncul dalam daftar pustaka harus pernah dirujuk dalam tubuh 

tulisan. Format daftar pustaka mengikuti Harvard style. 

Catatan : pada PKMF-AI, proposal yang ditulis minimal 8 (delapan) halaman dan maksimal 10 

(sepuluh) halaman sudah termasuk abstrak, dftar pustaka dan lampiran. Sedangkan pada PKMF-GT 

jumlah halaman maksimal adalah 15 (lima belas) termasuk daftar pustaka dan lampiran (jika 

diperlukan). 

 

C. Rambu-Rambu Penulisan pada PKMF-GT 

Dalam penulisan PKMF-GT ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan agar isi 

rancangannya teratur adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

a. Halaman Judul 

1) Judul diketik dengan huruf besar, hendaknya ekspresif, sesuai dan tepat dengan masalah 

yang ditulis dan tidak membuka peluang untuk penafsiran ganda. 

2) Nama penulis dan nomor induk mahasiswa ditulis dengan jelas 

3) Perguruan tinggi asal ditulis dengan jelas 

4) Tahun penulisan 

5) Kulit muka luar menggunakan plastic transparan berwarna biru muda. 

b. Lembar Pengesahan 

1) Lembar pengesahan memuat judul, nama penulis, dan nomor induk 

2) Lembar pengesahan ditandatangani Dosen Pembimbing, dan Pembantu 

Rektor/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan lngkap dengan stempel perguruan tinggi.  

3) Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan.  

c. Kata Pengantar dan Penulis 

d. Daftar Isi dan Daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar table, dan daftar 

lampiran. 
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e. Ringkasan (bukan abstrak) karya tulis disusun maksimum 1 (satu) halaman yang 

mencerminkan isis keseluruhan karya tulis, mulai dari latar belakang, tujuan, landasan teori 

yang ,endukung, metode penulisan, pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi. 

2. Bagian Inti 

a. Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut : 

1) Latar belakang yang berisi uraian tentang alas an mengangkat gagasan menjadi karya 

tulis (dilengkapi dengan data atau informasi yang mendukung), 

2) Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai 

b. Gagasan 

Uraikan tentang : 

1) Kondisi kekinian pencetus gagasan (diperoleh dari bahan bacaan, wawancara, observasi, 

imajinasi yang relevan) 

2) Solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya untuk memperbaiki keadaan 

pencetus gagasan. 

3) Seberapa jauh kondisi kekinian penctus gagasan dapat diperbaiki melalui gagasan 

diajukan 

4) Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan 

uraian peran atau kontribusi masing-masingnya 

5) Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan 

sehingga tujuan atau perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. 

c. Kesimpulan 

1) Gagasan yang diajukan 

2) Teknik implementasi yang dilakukan 

3) Prediksi hasil yang akan diperoleh (manfaat dan dampak gagasan) 

3. Bagian Akhir  

a. Daftar pustaka ditulis untuk member informasi sehingga pembaca dapat dengan mudah 

menemukan sumber yang disebutkan. Penulisan daftar pustaka mengikuti ketentuan seperti 

dalam uraian artikel PKM-AI 

b. Daftar riwayat hidup (biodata atau curriculum vitae) peserta mencakup : 

 Nama lengkap 

 Tempat dan tanggal lahir 

 Karya-karya ilmiah yang pernah dibuat 
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 Penghargaan-penghargaan ilmiah yang pernah diraih 

c. Lampiran jika diperlukan, seperti : foto/dokumentasi, data dan informasi lainnya yang 

mendukung tulisan. 
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COVER DEPAN pkmf 
 

PKMF-P warna Putih 

PKMF-T warna Biru 

PKMF-KC warna Ungu 

PKMF-AI warna Hijau Muda 

PKMF-GT warna Coklat 

 

(kertas   cover bufallo ukuran A-4, soft-cover, tanpa cover plastik) 
 

 

 
 

 

USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
JUDUL PROGRAM 

……………………………………………………………………………… 
BIDANG KEGIATAN:* 

PKMF . . . . . . . . . . . . . 

 

Diusulkan oleh: 
_________________ (Nama Ketua Kelompok) 

_________________ (Nama-nama Anggota Kelompok) 

_________________ (Penulisan Nama Ketua maupun Anggota harus ) 

_________________ (menyertakan NIM dan tahun angkatan) 

 

NAMA PERGURUAN TINGGI 

KOTA 

TAHUN 

 

 

Logo perguruan 
tinggi 
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LEMBAR PENGESAHAN 
PKMF-P, PKMF-KC dan PKMF-T 

 

1. Judul Kegiatan  : 

2. Bidang Kegiatan : ( )PKMF-P  ( )PKMF-T  ( )PKMF-KC 

3. Ketua Pelaksana Kegiatan  

a. Nama Lengkap    : 

b. NIM     : 

c. Jurusan     : 

d. Perguruan Tinggi   : 

e. Alamat Rumah/Telp/Fax  : 

f. Alamat email    : 

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis  : …. orang 

5. Dosen Pendamping 

a. Nama Lengkap dan Gelar : 

b. NIP : 

c. Alamat Rumah dan No.Tel./HP : 

6. Biaya Kegiatan Total 

1. Farmasi FMIPA UII   : Rp …………….. 

2. Sumber Lain (sebutkan……….. ) : Rp …………….. 

7. Jangka Waktu Pelaksanaan  : Bulan …. s/d …. tahun …. 

 

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun 

 

Menyetujui   

Dosen Pendamping  Ketua Pelaksana, 

   

       tanda tangan                  tanda tangan 

 

( ………………………..)  ( …………………………..) 

NIP. ……………  NIM ………………… 
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PKMF-AI dan PKMF-GT 

 

1. Judul Kegiatan  : 

2. Bidang Kegiatan : ( )PKMF-AI  ( )PKMF-GT 

3. Ketua Pelaksana Kegiatan  

a. Nama Lengkap    : 

b. NIM     : 

c. Jurusan     : 

d. Perguruan Tinggi   : 

e. Alamat Rumah/Telp/Fax  : 

f. Alamat email    : 

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis  : …. orang 

5. Dosen Pendamping 

a. Nama Lengkap dan Gelar : 

b. NIP : 

c. Alamat Rumah dan No.Tel./HP : 

 

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun 

 

Menyetujui   

Dosen Pendamping  Ketua Pelaksana, 

   

 

       tanda tangan             tanda tangan 

 

( ………………………..)  ( …………………………..) 

NIP. ……………  NIM ………………… 
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Laporan Akhir 
PKMF-P, PKMF-T dan PKMF-KC 

 

 Laporan Akhir ini diserahkan untuk tidak lebih dari 10 (sepuluh) halaman (termasuk lampiran, 

gambar, foto, laporan keuangan, fotokopi bukti pengeluaran uang) dengan spasi 1, Times New Roman 

style dan font 12. Berikut ini akan dibahas tentang struktur dan penjelasnnya, cover depan dan lembar 

pengesahanya. 

 

D. Struktur 

 Struktur Laporan Akhir dari PKMF disusun sebagai berikut : 

Halaman 

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN             i 

ABSTRAK                 iii 

KATA PENGANTAR               iv 

I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Perumusan Masalah 

Tujuan Program 

Luaran yang diharapkan 

Kegunaan Program 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

III. METODE PENDEKATAN 

IV. PELAKSANAAN PROGRAM 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Tahapan Pelaksanaan/Jadwal Faktual Pelaksanaan 

Inatrumen Plaksanaan 

Rancangan dan Realisasi Biaya 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

VI. KESIMPULAN DANSARAN 

VII. DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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E. Penjelasan Struktur 

1. Abstrak 

Berisi tidak lebih dari 250 kata dan merupakan intisari selurujh tulisan yang meliputi latar belakang, 

tujuan, metode, dan hasil. Dibawah abstrak disertakan 3-5 kata kunci (key words). 

2. Pendahulun 

Merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yag diangkat. Latar 

belakang, rumusan masalah, tujusmn kegiatan (penelitian, pengabdian, atau yang lainnya) serta 

manfaat untuk waktu yang akan datang. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari observasi. Data dapat diringkas dalam 

bentuk tabel dan gambar. Pembahasn umumnya berisi uraian dan analisis berkaitan dengan 

temuan-temuan dari observasi yang telh dilakukan, terutama dalam konteks yang berhubungan 

dengan apa yang pernah dilakukan oleh rang lain. Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis 

terhadap hasil yang diperoleh dikemukakan di sisni, termasuk pembahasan tentang pertanyaan-

pertanyaan yang timbul dari hasil observasi atau dugaan ilmiah yang dapat bermanfaat untuk 

kelanjutan bagi penelitian/ kegiatan mendatang. Pemecahan masalah yang berhasil dilakukan, 

perbedaan dan persamaan dai hasil pengamatan terhadap informasi yang dikemukakan dalam 

berbagai pustaka (penelitian/kegiatan terlebih dahulu) perlu mendapatkan catatan disini. 

4. Kesimpulan dan Saran 

Merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca keluar dari pembahasn. Secara umum 

kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. 
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F. Cover Depan 

PKMF-P warna Putih 
PKMF-T warna Biru 

PKMF-KC warna Ungu 

 

(kertas   cover bufallo ukuran A-4, soft-cover, tanpa cover plastik) 
 

 

 
 

 

 

LAPORAN AKHIR…………………………………………………… 

JUDUL KEGIATAN 

 

 

 

Oleh: 

_________________ (Nama Ketua Kelompok, Penulis Utama) 
_________________ (Nama-nama Anggota Kelompok) 

_________________ (Penulisan Nama Ketua maupun Anggota harus ) 
_________________ (menyertakan NIM dan tahun angkatan) 

 

 

 

NAMA PERGURUAN TINGGI 

KOTA 

TAHUN 

 

 

Logo perguruan 
tinggi 
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G. Lembar Pengesahan 

1. Judul Kegiatan  : 

2. Bidang Kegiatan : ( )PKMF-P  ( )PKMF-T  ( )PKMF-KC 

3. Ketua Pelaksana Kegiatan  

a. Nama Lengkap    : 

b. NIM     : 

c. Jurusan     : 

d. Perguruan Tinggi    : 

e. Alamat Rumah/Telp/Fax   : 

f. Alamat email    : 

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis  : …. Orang 

5. Dosen Pendamping 

a. Nama Lengkap dan Gelar   : 

b. NIP     : 

c. Alamat Rumah dan No.Tel./HP  : 

6. Biaya Kegiatan Total 

a. Farmasi FMIPA UII   : Rp …………….. 

b. Sumber Lain (sebutkan……….. ) : Rp …………….. 

7. Jangka Waktu Pelaksanaan  : Bulan …. s/d …. tahun …. 

 

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun 

 

Menyetujui   

Dosen Pendamping  Ketua Pelaksana, 

   

 

       tanda tangan             tanda tangan 

 

( ………………………..)  ( …………………………..) 

NIP. …………………              NIM …………………… 
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daftar pustaka 
 

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Mastaraakat, 2011, Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional, Jakarta.  


