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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

Program Kreativitas Mahasiswa-Karsacipta (PKM-KC) merupakan program 

penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa. Program ini bersifat 

konstruktif dan harus mampu menghasilkan suatu sistem, desain, model/barang 

atau prototip dan sejenisnya. Karya cipta tersebut mungkin belum memberikan 

nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Produk PKM-KC harus sudah berada 

pada skala siap pakai dan fungsional atau minimal skala prototip siap diuji coba. 

PKM-KC menekankan KEASLIAN IDE dan bukan TIRUAN yang dicoba ditiru 

untuk dikonstruksikan. 

 

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. 

 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. 

 
1.1 Latar Belakang  

Uraikan latar belakang dan alasan yang mendasari kegiatan yang diusulkan.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Tunjukkan masalah yang jadi prioritas dalam kegiatan yang akan dilaksanakan 

berdasarkan latar belakang. 

1.3 Tujuan 

Uraikan tujuan kegiatan ini. 
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Tujuan PKM-KC adalah menumbuh kembangkan karya kreatif dan inovatif dalam Ipteks 

yang mampu menghasilkan suatu sistem, desain, model barang atau prototip yang dapat 

diterapkan dalam dunia usaha atau masyarakat luas. 

 

1.4 Luaran 

Luaran kegiatan PKM-KC yaitu Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Artikel 

Ilmiah (Nama Pembimbing bisa dituliskan sebagai Penulis anggota) dan Prototip 

atau Produk Fungsional. Bagi Tim yang sudah mempublikasikan artikelnya maka 

tidak diwajibkan menulis artikel lagi, cukup mengirimkan atau mengunggah 

artikel tersebut. 

Beberapa contoh produk PKM-KC dapat disebutkan antara lain: Kalkulator Amal 

dan Dosa, Scanner Penentu Usia Korban Kecelakaan, Aplikasi Gojek, Rumah 

Hunian Nyaman di Lingkungan Tak Nyaman, Detektor Gelembung Udara dalam 

Infus, Tarian, Ukiran, Musik, atau Lukisan Unik/Kontemporer terkait aspek 

Kesehatan, Pendidikan, Disabilitas dan lain-lain. 

 

 

1.5 Manfaat 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

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

PKM-P tidak ditemukan. 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. Uraikan juga literatur yang memiliki keterkaitan dengan 

ide atau gagasan yang ditawarkan dan jika ada kemiripan, pada bagian mana karsa 

cipta yang ditawarkan memiliki perbedaan atau keunikan.  
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BAB 3 

TAHAP PELAKSANAAN 

 

 

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

dicapai secara rinci (Lihat Contoh Gambar 3.1). Dimulai dari koleksi data yang 

diperlukan untuk desain atau perancangan awal, menyusun desain teknis, 

membuat produk/jasa layanan, menguji keandalan karya, evaluasi level 

penerimaan masyarakat (jika dimungkinkan) dan lain-lain yang relevan. 

 

 
Gambar 3.1. Bagan alir proses konstruksi ide dalam PKM-KC 
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BAB 4 

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

4.1 Anggaran Biaya 

 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1 Perlengkapan yang diperlukan  

2 Bahan habis pakai  

3 Perjalanan  

4 Lain-lain: administrasi, publikasi, laporan, lainnya sebutkan   

Jumlah  

 

. 

4.2 Jadwal Kegiatan 

Jadwal kegiatan antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan dan disusun dalam bentuk 

bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan dan sesuai dengan format berikut: 

 

No Jenis Kegiatan Bulan 

1 2 n 

1 Kegiatan 1    

2 Kegiatan 2    

N Kegiatan n    
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DAFTAR PUSTAKA 

 

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

nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip 

dalam Proposal penelitian yang dicantumkan di dalam daftar pustaka. 
 

(Buku) 

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) 

 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) 

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) 

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) 

Penulis (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun. Judul.Alamat Uniform 

Resources Locator (URL). Tanggal Diakses.  

 



7 

 

 

 


