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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

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 besarsesuai 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. 

 

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 

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. 

 

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, terutama yang menunjukkan peningkatan pada mitra. 
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1.4 Luaran 

Luaran kegiatan PKM-T yaitu Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Artikel Ilmiah 

(Nama Pembimbing bisa dituliskan sebagai Penulis anggota) dan/atau Produk 

Program (alat/perkakas, desain, piranti lunak, model, jasa dan lainnya). Bagi Tim 

yang sudah mempublikasikan artikelnya maka tidak diwajibkan menulis artikel 

lagi, cukup mengirimkan atau mengunggah artikel tersebut. 

 

1.5 Manfaat 

Jelaskan pula manfaat bagi mitra
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Uraikan secara ilmiah semua hal yang relevan dengan persoalan atau kebutuhan 

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

solusinya sudah pernah dipublikasikan pihak lain, agar diungkapkan juga. 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 dari pihak lain. 
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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN 

 

 

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

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

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

tujuan program. 



5 

 

 

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.  
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