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Pemenang 
Hibah 
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Artikel ilmiah ditulis mengacu  
pada kegiatan yang telah selesai 
dilakukan oleh kelompok 
mahasiswa yang sama.  

 Idealnya …. 

PKM ARTIKEL ILMIAH 
(PKM-AI) 

PKM-P/ 

PKM-M 

PKM-
AI 



FORMAT2 



SISTEMATIKA : 
Halaman Sampul 
Halaman Pengesahan 
JUDUL 
NAMA PENULIS 
ABSTRAK DAN ABSTRACT 
PENDAHULUAN 
TUJUAN 
METODE 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
UCAPAN TERIMA KASIH 
DAFTAR PUSTAKA 
Lampiran 1 : Biodata Ketua dan Anggota 
Lampiran 2 : Surat Pernyataan Ketua Tim 

Usulan PKM-AI ditulis menggunakan huruf Times New Roman 
font 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan 1 spasi. 
Ukuran kertas A-4, margin kiri 4 cm, margin kanan 3 cm, margin 
atas 3 cm, dan margin bawah 3 cm. Isi min 8 hal dan maks 10 
hal (tdk termasuk cover, hal pengesahan, surat pernyataan, cv, .) 
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Format 
Biodata Ketua 
dan Anggota 



Format Surat 
Pernyataan 
Ketua Tim 



Format 
Penyusunan 

Perujukan dan 
Daftar Pustaka 

Perujukan di 
Tubuh Tulisan 

Daftar 
Pustaka 



Apa yg harus ditulis dlm 
Pendahuluan, Tujuan, 

Metode, ….. 



 Abstrak ditulis dlm Bahasa Indonesia 

dan Inggris. 

 Abstrak berisi tdk lebih dari 250 kata 

dan merupakan intisari seluruh yg 

meliputi latar belakang, tujuan, 

metode, hasil dan kesimpulan dan 

ditulis dgn jarak baris 1 spasi 

 Di bawah abstrak disertakan 3-5 kata-

kata kunci (keywords) 

ABSTRAK 



 Pendahuluan merupakan gambaran umum dari 

observasi awal dan fenomena mengenai topik 

yg diangkat. 

 Berisi latar belakang, rumusan, tujuan dari 

kegiatan (penelitian, pengabdian) serta manfaat 

utk waktu yg akan datang. 

 Dengan merujuk dari berbagai sumber pustaka, 

pandangan singkat dari para penulis/peneliti 

lain yg pernah melakukan pembahasan topik 

terkait dikemukan di sini utk menerangkan 

kemutakhiran subtansi pekerjaan. 

PENDAHULUAN 



 Tujuan artikel ilmiah 

diungkapkan secara jelas 

dan mencerminkan judul 

artikel. 

TUJUAN 



METODE 

 Judul dpt diganti dgn Metode Penelitian, 

Metode pelaksanaan atau Bahan dan 

Metode atau pendekatan teoritik 

 Berisi tentang bagaimana observasi 

dilakukan termasuk waktu, lama dan 

tempat dilakukannya observasi, bahan dan 

alat yang digunakan, metode utk 

memperoleh data/informasi, serta cara 

pengolahan dan analisis yg dilakukan 

 



 Menjelaskan apa yg diperoleh dari observasi. Dpt 

diringkas dlm bentuk tabel dan gambar. 

 Berisi uraian dan analisis berkaitan dgn temuan-

temuan dari observasi yg telah dilakukan, terutama dlm 

konteks yg berhubungan dgn apa yg pernah dilakukan 

oleh orang lain. 

 Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis 

terhadap hasil yg diperoleh dikemukan di sini, termasuk 

pembahasan tentang pertanyaan2 yg timbul dari hasil 

observasi serta dugaan ilmiah yg dpt bermanfaat utk 

kelanjutan bagi penelitian mendatang. 

 Pemecahan masalah yang berhasil dilakukan, 

perbedaan dan persamaan dari hasil pengamatan 

terhdp informasi yg ditemukan dlm berbagai pustaka 

(penelitian terdahulu) perlu mendptkan catatan di sini. 

 Hasil dan pembahasan hendaknya menjadi satu 

kesatuan, tdk dipisah menjadi subbab tersendiri. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 



 Menunjukkan jawaban atas tujuan yg 

telah dikemukan dlm pendahuluan 

KESIMPULAN 

Tujuan 

Kesimpulan 



 Jika ada pihak yg telah 

membantu dlm kegiatan yg 

dilakukan maka ucapan terima 

kasih disampaikan di sini. 

UCAPAN TERIMA KASIH 



DAFTAR PUSTAKA 
 Daftar pustaka berisi informasi tentang 

sumber pustaka yg telah dirujuk dlm tubuh 

tulisan. 

 Setiap pustaka yg dirujuk dlm naskah hrs 

muncul dlm daftar pustaka, begitu jg 

sebaliknya setiap pustaka yg muncul dlm 

daftar pustaka hrs pernah dirujuk dlm 

tubuh tulisan 

Perujukan di 
tubuh tulisan 

Daftar 
Pustaka 
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angkatan 
berbeda) 

Buat 
proposal 
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format/ped
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username dan 
password ke 
BIMAWA 

Upload Soft 
Copy ke 
simlitabmas.
dikti.go.id 
oleh mhs. 
Sedangkan 
hard copy 
dikirimkan ke 
BIMAWA. 
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