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1. Kegiatan Praktikum 12: Aspek Kebahasaan dalam
Penulisan PKM

A. Uraian Materi
Penulisan PKM harus sesuai dengan ketentuan dan sistematika yang

ditentukan oleh Dikti. Ketentuan Umum Penulisan Usulan PKM adalah sebagai
berikut.
a. Bahasa Indonesia yang digunakan hendaknya baku dengan tata bahasa dan

ejaan yang disempurnakan, sederhana, dan jelas.

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

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

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

e. 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.

f. Khusus PKMP dan PKMT, penyebutan sumber pustaka dalam naskah/usulan
serta penulisan daftar pustaka hendaknya mengikuti aturan penulisan yang
berlaku, yaitu mengikuti HARDVARD style.
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Cara melakukan perujukan sumber pustaka dapat dilihat pada contoh berikut.

B. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti kegiatan praktikum ini, mahasiswa diharapkan terampil menulis aspek kebahasan

PKM yang meliputi:

1. kebakuan ejaan,

2. penomoran halaman,

3. penomoran judul tabel dan gambar,

4. penulisan kutipan, dan

5. penulisan daftar rujukan.

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.

a. Rujukan dari Satu Sumber
"Smith (1983) menemukan bahwa tumbuhan pengikat N dapat diinfeksi oleh
beberapa spesies Rhizobium yang berbeda”.

b. Rujukan yang Sama Lebih dari Satu Sumber
"Integrasi vertikal sistem rantai pasokan dapat menghemat total biaya distribusi
antara 15% sampai 25 % (Smith, 1949, Bond et al., 1955, Jones dan Green,
1963)."

C. Rujukan dari Dua Sumber dengan Pandangan yang Berhubungan
"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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C. Pelaksanaan Praktikum

1. Praktikan menyediakan contoh proposal PKM secara mandiri.

2. Praktikan diminta melakukan kegiatan berikut.

a. Praktikan membaca pemahaman proposal PKM yang telah disediakan.

b. Praktikan menganalisis aspek kebahasaan (kebakuan ejaan, penomoran

halaman, penomoran judul tabel dan gambar, penulisan kutipan, dan

penulisan daftar rujukan) proposal PKM yang telah disediakan.

D. Laporan Praktikum
Hasil analisis aspek kebahasaan PKM yang berjudul

.............................................................................................................................................................

NO ASPEK YANG
DIANALISIS

KESALAHAN PEMBETULAN KOMENTAR

1 KEBAKUAN EJAAN

2 PENOMORAN BAGIAN
AWAL

BAGIAN
NASKAH
UTAMA

3 PENOMORAN JUDUL
TABEL DAN GAMBAR

4 PENULISAN KUTIPAN

5 PENULISAN DAFTAR
RUJUKAN

Praktikum

Tanggal :  …………………................

Nama Praktikan: …………………................

NIM : …………………................

Nilai : …………………................

Nama Asisten : …………………................

Tanda tangan    :
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2. Kegiatan Praktikum 13: Sistematika Usulan Program Kreativitas

Mahasiswa

A. Uraian Materi
Sistematika penulisan usulan PKM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Sistematika Penulisan Usulan PKM

Bagian Deskripsi

JUDUL Judul kegiatan PKM hendaklah singkat dan spesifik,
tetapi cukup jelas memberi gambaran mengenai
kegiatan PKM yang diusulkan

LATAR BELAKANG MASALAH Kegiatan PKM-P dilakukan untuk menjawab
keingintahuan mahasiswa, mengungkapkan suatu
gejala/konsep/dugaan atau menerapkannyauntuk
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. Khusus PKM-K, uraikan
proses dalam mengidentifikasi peluang usaha. Untuk
PKM-P, PKM-T dan PKM-KC, dengan merujuk dari
berbagai sumber pustaka, pandangan singkat dari
para penulis/peneliti lain yang pernah melakukan
pembahasan topik terkait dapat dikemukakan di sini.
Uraikan secara kuantitatif potret, profil dan kondisi
khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam
kegiatan PKM-K, PKM-M maupun PKM-T.
Uraikan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi
fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang
relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan.

PERUMUSAN MASALAH Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin
diteliti atau diselesaikan.
Permasalahan dapat bersumber dari literatur,
keingintahuan mahasiswa, persoalan masyarakat
usaha, persoalan atau kebutuhan masyarakat umum,
keinginan berwirausaha.
Tunjukkan masalah yang menjadi prioritas dalam
kegiatan yang akan dilaksanakan.
Perumusan masalah tidak harus dalam bentuk
pertanyaan

TUJUAN Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan kegiatan
PKM-P. Kegiatan PKM-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
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Bagian Deskripsi

terwujud setelah kegiatan PKM-K, PKM-M, PKM-T
maupun PKM-KC selesai.
Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur.

LUARAN Luaran penelitian dapat dilihat pada tabel 2
KEGUNAAN Sebutkan manfaat yang akan diperoleh bagi khalayak

sasaran, dari sisi ekonomi maupun Ipteks, padasaat
atau setelah kegiatan PKM selesai.

TINJAUAN PUSTAKA Usahakan pustaka terbaru, relevan dan asli dari jurnal
ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang
menimbulkan gagasan dan mendasari kegiatan PKM
yang akan dilakukan.
Tinjauan Pustaka menguraikan teori,
temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari
pustaka acuan serta menjadi landasan usulan kegiatan
PKM.
Tinjauan Pustaka mengacu pada Daftar Pustaka. Jadi,
Tinjauan Pustaka bukan kumpulan teori, namun
merupakan
rangkaian hasil yang sudah dikenali dan mempunyai
sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya
suatu peristiwa ilmiah (mechanism of action) dari
suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti.

GAMBARAN UMUM RENCANA
USAHA

Uraikan kondisi umum lingkungan yang
menimbulkan gagasan menciptakan kegiatan usaha.
Gambaran mengenai potensi sumberdaya dan
peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang
direncanakan
disajikan secara singkat untuk menunjukkan
kelayakan usaha.
Gambaran usaha yang direncanakan harus
menjanjikan perolehan profit untuk menjamin
peluang keberlanjutan usaha setelah kegiatan PKM-K
selesai dilaksanakan.

GAMBARAN UMUM
MASYARAKAT SASARAN

Penjelasan mengenai kondisi masyarakat sasaran
yang akan menerima kegiatan pengabdian agar
diuraikan secara faktual.

Uraikan permasalahan yang dihadapi masyarakat
yang membutuhkan bantuan
penyelesaiannya. Hindari adanya kegiatan
percobaan/penelitian dalam usulan PKM-M.

METODE PELAKSANAAN Uraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan
program secara rinci. Khusus untuk PKM-P
digunakan Metode Penelitian . Uraian untuk PKM-P
dapat meliputi variabel dalam penelitian, model yang
digunakan, rancangan penelitian, teknik
pengumpulan data dan analisis data, cara penafsiran
dan penyimpulan hasil penelitian.
Metode PKM-K, PKM-M, PKM-T dan PKM-KC
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Bagian Deskripsi

merupakan teknik, cara atau tahapan pekerjaan dalam
menyelesaikan permasalahan (butir C) dan sekaligus
pencapaian tujuan program (butir D).
Untuk semua proposal PKM yang didanai wajib
mencantumkan Indikator Keberhasilan Jangka
Pendek (IKJP) dan membuat LogBook (setiap tahap
ditandatangani Pembimbing) untuk memudahkan
monitoring

JADWAL KEGIATAN PROGRAM 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 PKM maksimal 5 (lima)
bulan.

RANCANGAN BIAYA Berikan rincian biaya PKM baik yang didanai
DITLITABMAS, maksimum Rp. 12,5 juta, maupun
pihak lain yang bersedia berkontribusi.
Usulan yang melampaui pagu biaya tersebut, harus
disertai Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai
Penyandang Dana PKM pihak lain tersebut.
Rekapitulasi biaya terdiri atas:
1 Bahan habis pakai
2 Peralatan penunjang PKM
3 Perjalanan
4 Lain-lain

Rincian biaya harus lengkap, wajar dan jelas
peruntukannya. Honorarium (tim pelaksana, dosen
pendamping ataupun tenaga pembantu lainnya) tidak
diperkenankan bagi pihak manapun (tim pelaksana,
dosen pendamping ataupun tenaga pembantu
lainnya).

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
(lihat ketentuan penulisan pada PKM-AI).
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Daftar pustaka untuk semua bidang PKM ditulis
mengacu kepada HARVARD 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.

LAMPIRAN 1) Daftar Biodata singkat Ketua dan Anggota
Kelompok serta Dosen Pembimbing (harus
ditandatangani oleh Ketua, anggota dan
pembimbing).

2) Gambaran teknologi yang akan iterapkembangkan
(untuk PKM-K, PKM-M, PKM-T, PKM-KC).

3) Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dari
Kepala Sekolah, Ketua Karang Taruna, Ketua
Kelompok Masyarakat yang akan bermitra (PKM-
M), Pengusaha Mikro/Kecil/ Menengah/Besar,
Koperasi atau Kelompok Tani , Pedagang Kaki
Lima, (untuk PKM-T).

4) Denah detil Lokasi Mitra Kerja atau Pengusaha
Kecil (untuk PKM-M, PKM-T).

5) Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Tabel 2. Kriteria (PKM) Program Kreativitas Mahasiswa
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Secara terinci, karakteristik masing-masing PKM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Karakteristik PKMP

Tabel 4. Karakteristik PKMK
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Tabel 5. Karakteristik PKMM

Tabel 6. Karakteristik PKMT
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Tabel 7. Karakteristik PKMKC

Jumlah halaman maksimum yang diperkenankan untuk setiap usulan adalah 15 (lima belas) lembar
(terhitung dari latar belakang masalah sampai lampiran termasuk CV pengusul dan pembimbing
serta Surat Pernyataan Kesediaan Mitra; tidak termasuk Halaman Kulit Muka, Halaman
Pengesahan, Daftar Isi dan Daftar Gambar). Keseluruhan proposal disimpan dalam satu file format
PDF dengan ukuran file maksimal 5 Mbyte.

B. Tujuan Praktikum
Setelah mengikuti kegiatan praktikum ini, mahasiswa diharapkan terampil menganalisis

sistematika PKM yang meliputi judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, luaran,
kegunaan, tinjauan pustaka, gambaran umum rencana usaha, gambaran umum masyarakat sasaran,
metode pelaksanaan, jadwal kegiatan program, rancangan program, daftar pustaka, lampiran dengan
benar,

C. Pelaksanaan Praktikum
1. Praktikan menyediakan contoh proposal PKM secara mandiri.

2. Praktikan diminta melakukan kegiatan berikut.
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a. Membagi kelas menjadi 6 kelompok.
b. Masing-masing kelompok mencari 1 jenis proposal PKM dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Kelompok I mengkaji proposal PKM AI
2) Kelompok II mengkaji proposal PKM GT
3) Kelompok III mengkaji laporan PKM P
4) Kelompok IV mengkaji proposal PKM K
5) Kelompok V mengkaji proposal PKM M
6) Kelompok VI mengkaji proposal PKM CK

c. Masing-masing kelompok menganalisis sistematika PKM pada proposal yang telah disediakan
(cara analisis dapat dilihat pada lampiran)

D. Laporan Praktikum
Sistematika PKM proposal berjudul...........................................................
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Lampiran: Contoh PKMGT

Halaman Sampul
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Halaman Sampul
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Penulisan Ringkasan



Page 15 of 15

Bahasa Indonesia/Praktikum Kegiatan 12 & 13 2014Brawijaya University
Penulisan Bagian Isi


