
SOSIALISASI
BEASISWA PKM KARYA TULIS 

DARI DIKTI TAHUN 2014

STMIK AMIKOM Yogyakarta memberi  kesempatan  kepada
mahasiswa  untuk  mengajukan  beasiswa  PKM  (Program
Kreativitas  Mahasiswa)  tahun  2014  dari  Dikti  (Pendidikan
Tinggi) Jakarta sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per
judul.

Bagi  yang  berminat  silakan  datang  pada  ACARA
SOSIALISASI  DAN  WORKSHOP   PEMBUATAN
PROPOSAL PKM yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Sabtu, 1 Maret 2014
Tempat : Aula gedung BSC
Jam : 13.00 wib
Narasumber : DR. Kusrini, M.Kom
Pendaftaran : Paling lambat Jum’at, 28 Februari 2014 

  di R.Student Staf PUKET III

KETENTUAN BEASISWA :

1. Boleh dobel dengan beasiswa yang lain 
2. Membuat Proposal PKM (sumber : Panduan PKM 2013) :

a. PKM Bidang Gagasan Tertulis  (PKM-GT) atau PKM
Bidang Artikel Ilmiah (PKM-AI)

b. Berkelompk  :  3-5  orang  per  kelompok,  keanggotaan
disarankan  minimal  dua  angkatan  yang  berbeda,
seorang mahasiswa hanya boleh mengajukan satu judul
kegiatan sebagai ketua dan boleh mengajukan dua judul
sebagai anggota.

c. Seorang  dosen diperkenankan  membimbing  maksimal
sepuluh kelompok 



d. Keseluruhan  usulan  disimpan  dalam  satu  file  format
PDF  dengan  ukuran  file  maksimum  5MB dan  diberi
nama  (lihat  di  bawah  ini)  kemudian  diunggah  ke
www.simlitabmas.dikti.go.id 

• NamaKetuaPeneliti_NamaPT_PKMGT.pdf
untuk bidang PKM-GT atau

• NamaKetuaPeneliti_NamaPT_PKMAI.pdf
untuk bidang PKM-AI

3. Prosedur Pendaftaran
a. Mahasiswa membentuk kelompok kemudian menyusun

proposal sesuai dengan ketentuan
b. Mahasiswa mengumpulkan proposal paling lambat pada

hari  Senin,  17  Maret  2014 di  Ruang Kemahasiswaan
unit 1, kemudian mahasiswa akan diberi  username dan
password yang akan digunakan untuk login

c. Mahasiswa  mengupload file  proposal  ke
www.simlitabmas.dikti.go.id dengan  cara  klik  menu
“login”,  kemudian  klik  menu  “operator  mahasiswa”
kemudian  ketik  username dan  password yang  telah
didapat.

d. Dikti mengadakan seleksi online, bila dinyatakan lolos,
mahasiswa akan menerima insentif atau beasiswa atau
hibah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per judul.

Demikian  informasi  ini  kami  sampaikan,  atas  perhatian  dan
kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih. 

Yogyakarta, 22 Februari 2014
Kabag. Kemahasiswaan
ttd

Suyatmi, SE, MM

SISTEMATIKA USULAN KEGIATAN

http://www.simlitabmas.dikti.go.id/
http://www.simlitabmas.dikti.go.id/


PKM BIDANG GAGASAN TERTULIS

Usulan  PKM-GT  ditulis  menggunakan  huruf  Times  New
Roman font 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan
(satu spasi) dan ukuran kertas A-4, margin kiri 4 cm, margin
kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm, serta mengikuti
sistematika sebagai berikut.

a) Halaman Sampul (contoh terlampir)
b) Halaman Pengesahan (contoh terlampir)
c) Daftar Isi
d) Ringkasan

Ringkasan  (bukan  abstrak)  gagasan  tertulis  disusun
maksimum 1 (satu)  halaman  yang  mencerminkan  isi
keseluruhan gagasan, mulai dari latar belakang, tujuan,
landasan  teori  yang  mendukung,  metoda  penulisan,
pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi.

e) Bagian Inti :
1. Pendahuluan

Bagian Pendahuluan berisi  latar belakang yang
mengungkap uraian tentang alasan mengangkat
gagasan menjadi karya tulis (dilengkapi dengan
data  atau  informasi  yang  mendukung),  tujuan
dan manfaat yang ingin dicapai.

2. Gagasan
Bagian gagasan berisi uraikan tentang :
a. Kondisi  kekinian  pencetus  gagasan

(diperoleh  dari  bahan  bacaan,  wawancara,
observasi, imajinasi yang relevan)

b. Solusi  yang  pernah  ditawarkan  atau
diterapkan  sebelumnya  untuk  memperbaiki
keadaan pencetus gagasan

c. Seberapa  jauh  kondisi  kekinian  pencetus
gagasan  dapat  diperbaiki  melalui  gagasan
yang diajukan



d. Pihak-pihak  yang  dipertimbangkan  dapat
membantu  mengimplementasikan  gagasan
dan  uraian  peran  atau  kontribusi  masing-
masing

e. Langkah-langkah  strategis  yang  harus
dilakukan  untuk  mengimplementasikan
gagasan sehingga tujuan atau perbaikan yang
diharapkan dapat tercapai.

3. Kesimpulan
Kesimpulan  merupakan  bagian  akhir  tulisan
yang  membawa  pembaca  keluar  dari
pembahasan.  Secara  umum  kesimpulan
mengungkap  gagasan  yang  diajukan,  teknik
implementasi  yang  akan  dilakukan,  dan
prediksi  hasil  yang  akan  diperoleh  (manfaat
dan dampak gagasan)

4. Daftar Pustaka
Daftar Pustaka ditulis untuk memberi informasi
sehingga  pembaca  dapat  dengan  mudah
menemukan  sumber  yang  disebutkan.  Format
perujukan pustaka mengikuti Harvard style

5. Lampiran
• Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 
• Lampiran  3.  Susunan  Organisasi

Tim Penyusun & Pembagian Tugas
• Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim



SISTEMATIKA USULAN KEGIATAN
PKM BIDANG ARTIKEL ILMIAH

Usulan PKM-AI ditulis menggunakan huruf Times New Roman
font 12 dengan jarak baris 1,5 spasi, ukuran kertas A-4, margin
kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm,
serta mengikuti sistematika sebagai berikut.

a. Halaman Sampul (contoh terlampir)
b. Halaman Pengesahan (Contoh terlampir)
c. Isi  Artikel  

1. Judul
Judul  tulisan  hendaknya  menggambarkan  isi  pokok
tulisan secara ringkas dan jelas.

2. Nama Penulis
Nama-nama  penulis  dituliskan  tepat  dibawah  judul,
disertai  dengan  alamat  institusi  penulis,  serta  catatan
kaki untuk penulis korespondensi.

3. Abstrak (maksimal 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 dan ditulis dengan
jarak baris 1,0 spasi. Di bawah abstrak disertakan 3-5
kata-kata kunci (keywords).

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. Tujuan
Tujuan  artikel  ilmiah  harus  diungkapkan  secara  jelas
kan judul artikel.

6. Metode
Judul  dari  bagian  ini  dapat  diganti  dengan  metode
penelitian, metode pelaksanaan atau bahan dan metode,
namun dapat diberi judul lain bergantung pada kegiatan
dan metodologi yang telah dilakukan 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)  harus
dimunculkan  jika  metode  yang  ditawarkan  kurang
dikenal atau unik.

7. 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
pertanyaan2  yang  timbul  dari  hasil  observasi  serta



dugaan ilmiah yang 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  disini.  Hasil  dan  Pembahasan
handaknya  menjadi  satu  kesatuan,  dan  tidak  dipisah
menjadi subbab tersendiri.

8. Kesimpulan
Kesimpulan  merupakan  bagian  akhir  tulisan  yang
membawa  pembaca  keluar  dari  pemba-hasan.  Secara
umum  kesimpulan  menunjukkan  jawaban  atas  tujuan
yang telah dikemukakan dalam pendahuluan.

9. Ucapan Terima Kasih
Apabila memang ada pihak yang telah membantu dalam
kegiatan  yang  dilakukan,  maka  ucapan  terima  kasih
dapat disampaikan di sini.

10. 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  perujukan  pustaka
mengikuti Harvard style. 

d. Lampiran-lampiran

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 
Lampiran 2. Surat Pernyataan Ketua Peneliti 

Contoh Halaman Sampul



USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
JUDUL PROGRAM

…………………………………………………………

BIDANG KEGIATAN:
PKM-ARTIKEL ILMIAH (disesuaikan)

Diusulkan oleh:
_______________________ (Nama Ketua Kelompok)
_______________________ (Nama Anggota1)
_______________________ (Nama Anggota2) dan 
seterusnya

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

STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

2014

Lampiran : Format Halaman Pengesahan Usulan PKM-AI

PENGESAHAN PKM-



ARTIKEL ILMIAH (atau 
disesuaikan)

1. Judul Kegiatan :

2. Bidang Kegiatan
: PKM-AI 
(disesuaikan)

3. Ketua Pelaksana Kegiatan
a. Nama Lengkap :
b. NIM :
c. Jurusan :
d. Universitas/Institut/Politeknik :
e. Alamat Rumah dan No Tel./HP :
f. Alamat email :

4.
Anggota Pelaksana 
Kegiatan/Penulis: orang

5. Dosen Pendamping
a. Nama Lengkap dan Gelar :
b. NIDN :

c. Alamat Rumah dan No Tel./HP : 
6. Biaya Kegiatan Total 

a. Dikti : Rp ...............

b. Sumber lain 
(sebutkan . . . )

: 
Rp ..............
.

7. Jangka Waktu Pelaksanaan : bulan

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

Menyetujui
Wakil/Pembantu Dekan atau Ketua Pelaksana Kegiatan
Ketua Jurusan/Departemen/Program 
Studi/
Pembimbing Unit Kegiatan 
Mahasiswa

(__________________________)
( ______________________
___)

NIP/NIK. NIM.
Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan/ Dosen Pendamping
Direktur Politeknik/
Ketua Sekolah Tinggi,

(__________________________)
( ______________________
___)

NIP/NIK. NIP/NIK.

Halaman pengesahan ini menjadi  bagian yang tidak terpisahkan  dari  keseluruhan
usulan,  oleh  sebab  itu  setelah  ditandatangani  oleh  Wakil  Rektor  Bidang
Kemahasiswaan/Direktur  Politeknik/Ketua  Sekolah  Tinggi  perguruan  tinggi  dan
dicap kemudian discan dan disimpan dalam format  PDF dan digabungkan ke file



usulan yang akan diunggah ke SIM-LITABMAS.

Lampiran 7.3 Surat Pernyataan Sumber Tulisan PKM-AI

Surat Pernyataan Sumber Tulisan PKM-AI

Saya yang menandatangani Surat
Pernyataan ini: - Nama :
- NIM   : 

1) Menyatakan bahwa PKM-AI yang saya tuliskan bersama anggota
tim lainnya benar bersumber dari kegiatan yang telah dilakukan: 
- Nyatakan Program Kegiatan (KKN – Praktik  Lapangan –

Tugas  kelompok  –  Magang  –  PKM  yang  sudah
dilaksanakan)  yang  telah  dilakukan  sendiri  oleh  penulis
bukan oleh pihak lain. 

- Topik Kegiatan. 
- Tahun dan Tempat Pelaksanaan. 

2) Naskah ini  belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dalam
bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran 
tanpa paksaan pihak manapun juga untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal surat Pernyataan dibuat
Yang Membuat Pernyataan Mengetahui/Menyetujui

Ketua Jurusan/Prodi

Tanpa Meterai

Nama Nama
NIM NIP/NIK


