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Karakteristik

PKM-M

▪ PKM-M bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada
persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek
yang menjadi solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan kesehatan
masyarakat yang tidak berorientasi pada profit.

▪ Direkomendasikan merupakan respon persoalan kesehatan yang 
disampaikan masyarakat secara interaksi langsung, dan bukan inisiatif
mahasiswa.

▪ Diperlukan Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama antara Pengusul
dan kelompok masyarakat calon mitra. Surat termaksud disertakan dalam
lampiran proposal.

▪ Jika masyarakat mitra adalah kelompok masyarakat (bukan pemerintah
desa), maka yang tandatangan sebagai mitra bukan Kepala Desa atau
RT/RW tetapi kelompok masyarakat yang akan memperoleh manfaat
program. 
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1. Tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12.

2. Teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks
menggunakan rata kiri dan kanan. 

3. Layout menggunakan ukuran kertas A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, 
margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm

4. Halaman inti adalah halaman proposal yang memuat Pendahuluan
sampai dengan Daftar Pustaka. Jumlah halaman inti maksimal 10 
(sepuluh) halaman

5. Penomoran halaman untuk halaman inti dengan angka arab: 1, 2, 3, …, 
yang diletakkan pada sudut kanan atas. 

6. Berkas (file) proposal PKM atau laporan hasil pelaksanaan PKM 
diunggah ke www.pimnaskes.com dengan penamaan file: 
namaketua_namapoltekkes_PKM-M.pdf
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Cover (contoh terlampir)

Lembar Pengesahan (contoh terlampir)

Daftar Isi

Bab 1. Pendahuluan

Bab 2. Gambaran Umum Masyarakat Sasaran

Bab 3. Metode Pelaksanaan

Bab 4. Potensi Hasil Implementasi Program

Daftar Pustaka

Lampiran

• Lampiran 1. Biodata seluruh tim 4 orang dan dosen pembimbing
(contoh terlampir)

• Lampiran 2. Surat Pernyataan Ketua Tim bahwa gagasan PKM 
bebas plagiarism dan gagasan belum pernah diikutsertakan dalam
kegiatan sebelumnya (contoh terlampir)
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COVER
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1. Terdapat judul, sebaiknya dibuat ringkas dengan menonjolkan kata 
kunci/topik gagasan PKM, hindari adanya singkatan yang tidak baku

2. Terdapat logo Poltekkes Kemenkes masing-masing

3. Terdapat nama tim sebanyak 4 orang yang meliputi ketua dan anggota, 
nama tidak boleh disingkat, Prodi dan Angkatan
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1. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, output dan manfaat
gagasan PKM. 

2. Latar belakang adalah alasan mendasar dari permasalahan/fenomena
yang diamati secara interaksi langsung dan muncul gagasan
penyelesaian masalah.

3. Uraikan identitas kelompok sasaran/ masyarakat dan permasalahan
yang dihadapi mereka serta skala prioritas penyelesaian dari masalah
tersebut. 

4. Mahasiswa dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang 
dipelajarinya, dapat memberikan masukan berkaitan dengan solusi dari
masalah yang dihadapi kelompok sasaran/masyarakat.
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1. Pada bab ini diuraikan secara umum profil dari mitra dan kelompok
sasaran/masyarakat, terutama kondisi dan potensi wilayah dari aspek
kesehatan maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan
dilakukan. 

2. Diutamakan menyajikan data primer kuantitatif berdasarkan hasil
interaksi langsung secara luring/daring dengan mitra dan masyarakat
sasaran.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN

PIMNASKES 2022

1. Bab ini menguraikan metode, tahapan dan frekuensi kegiatan sesuai
dengan solusi yang ditawarkan, yang dibagi menjadi tahap persiapan, 
pelaksanaan dan evaluasi (pengukuran perubahan melalui pre test 
dan post test). 

2. Jenis kegiatan dapat berupa pendampingan, pelatihan, penyuluhan, 
rekayasa sosial, forum konsultasi, atau kegiatan lainnya yang relevan.
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BAB 4. POTENSI HASIL IMPLEMENTASI PROGRAM
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1. Bab ini menguraikan potensi hasil implementasi program PKM-M 
yang akan dilaksanakan. 

2. Sajikan secara ringkas upaya keberlanjutan program di masa depan. 
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DAFTAR PUSTAKA
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1. Daftar pustaka memuat informasi lengkap ketelusuran sumber informasi
dan catatan kaki disusun urut abjad dan sesuai dengan ketentuan
penulisan harvard style, ditulis dalam satu spasi. 

2. Hanya pustaka yang dikutip dalam gagasan PKM yang dicantumkan
dalam daftar pustaka. 

3. Cara penulisannya mengikuti format contoh terlampir.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Biodata seluruh tim 4 orang dan dosen pembimbing (contoh
terlampir)

Lampiran 2. Surat Pernyataan Ketua Tim bahwa gagasan PKM bebas
plagiarism dan gagasan belum pernah diikutsertakan dalam kegiatan
sebelumnya (contoh terlampir)
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Terima Kasih


