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PKM-GAGASAN FUTURISTIK KONSTRUKTIF (PKM-GFK) 

 

 

1. Pendahuluan 

SDGs 2015-2030 (//www.un.org/sustainabledevelopment/) telah dijadikan tujuan 

pembangunan berkelanjutan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Isu yang 

terangkum dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut menjadi acuan utama dalam 

pemilihan topik PKM-GFK. Disamping itu berbagai keprihatinan dan masalah bangsa 

Indonesia yang tidak kalah pentingnya  juga dapat menjadi acuan.  PKM-GFK  didesain dan 

diekspos melalui media masa YOUTUBE merupakan salah satu cara memanfaatkan era digital 

yang saat ini melanda dunia. Sementara jenis media sosial lainnya seperti instagram, facebook 

dan lain-lainnya, untuk sementara waktu belum  dimanfaatkan sebagai wahana untuk 

mengekspos PKM-GFK.  

2.  Tujuan 

PKM-GFK bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, 

persepsi dan nalarnya, memikirkan tatakelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya 

pencapaian tujuan SDGs di Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia.  

Kesemuanya dimulai dari ‘gagasan’, lalu dilanjutkan ‘narasi’, yang pada akhirnya diwujudkan 

dalam ‘karya’. 

3. Ruang Lingkup 

PKM-GFK mengacu kepada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs berikut : 

1) Tanpa kemiskinan (no poverty) yaitu tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di 

seluruh penjuru dunia 

2) Tanpa kelaparan (zero hunger) yaitu tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, 

perbaikan nutrisi serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan 

3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan (good health and well-being)  yaitu menjamin 

kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di segala 

umur 

4) Pendidikan berkualitas (quality education) yaitu menjamin pemerataan pendidikan yang 

berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang 

5) Kesetaraan gender (gender equality) yaitu mencapai kesetaraan gender dan 

memberdayakan kaum ibu dan perempuan 

6) Air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation) yaitu menjamin ketersediaan air bersih 

dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang 

7) Energi bersih dan terjangkau (affordable and clean energy) yaitu menjamin akses terhadap 

sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang 

8) Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak (decent work and economic growth) 

yaitu mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang 

produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang 
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9) Industri, inovasi dan infrastruktur (industry, innovation and infrastructure) yaitu 

membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang 

berkelanjutan serta mendorong inovasi 

10) Mengurangi kesenjangan (reduced inequalities) yaitu mengurangi ketidaksetaraan baik di 

dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia 

11) Keberlanjutan kota dan komunitas (sustainable cities and cummunities) yaitu membangun 

kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan 

12) Konsumsi dan produksi bertanggungjawab (responsible consumption and production) 

yaitu menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi 

13) Aksi terhadap iklim (climate action) yaitu bertindak cepat untuk memerangi perubahan 

iklim dan dampaknya 

14) Kehidupan bawah laut (live below water) yaitu melestarikan dan menjaga kesinambungan 

laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan 

15) Kehidupan di darat (life on land) yaitu melindungi, mengembalikan dan meningkatkan 

keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, 

mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah 

16) Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian (peace, justice and strong institution) yaitu 

meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, 

menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan 

bertanggungjawab untuk seluruh kalangan 

17) Kemitraan untuk mencapai tujuan (partnership for the goal) yaitu memperkuat 

implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang 

berkelanjutan 

Isu nasional yang menjadi keprihatinan bangsa Indonesia juga dapat menjadi acuan dalam 

penyusunan PKM-GFK antara lain: 

a. Korupsi 

b. Narkoba 

c. NKRI 

d. Bencana alam 

e. Bahasa daerah 

f. Konservasi satwa liar 

4. Luaran  

Luaran PKM-GFK berupa video yang di unggah ke YOUTUBE dengan isi tatakelola futuristik 

dan konstruktif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang mengandung 

solusi atas keprihatinan bangsa Indonesia dan Laporan GFK 

5. Kriteria Pengusulan 

Kriteria, persyaratan pengusul, dan tata cara pengusulan dijelaskan pada poin poin sebagai 

berikut: 

a. Peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S-1 atau Diploma  yang 

terdaftar di PD-Dikti 
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b. Kelompok peneliti pengusul berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari satu orang ketua dan dua 

orang anggota 

c. Nama semua pengusul (ketua dan anggota) ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat 

d. Bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti, atau tim pengusul. Anggota 

dari lintas bidang sangat dianjurkan 

e. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu 

program studi yang sama, dalam satu Perguruan Tinggi yang sama 

6. Sistematika Proposal 

Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya 

diperbolehkan maksimal 20 kata. 

Mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal yaitu isian kelengkapan (sampul dan 

pengesahan), halaman utama (halaman inti dan lampiran), halaman inti (jadwal kegiatan, 

tautan video YOUTUBE dan sinopsis), berkas diunggah ke SIMBelmawa dengan penamaan 

file namaketuapeneliti_namapt_PKM-GFK.pdf untuk divalidasi dosen pendamping dan 

disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. 

Proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 

spasi, ukuran kertas A-4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 

cm. Halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan 

huruf: i, ii, iii,.. dst., yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman utama yang dimulai 

dari pendahuluan sampai dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka arab: 1, 2, 

3,….dst, yang diletakkan pada sudut kanan atas. Format penulisan mengikuti sistematika 

sebagai berikut 

BAB 1. JADWAL KEGIATAN 

BAB 2. TAUTAN VIDEO YOUTUBE  

BAB 3. SINOPSIS KONTEN MAKSIMAL 500 KATA  

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pendamping 

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 

 

7. Sistematika Video 

Video YOUTUBE diberi judul berupa salah satu dari 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan 

berkelanjutan atau yang mengandung solusi atas keprihatinan bangsa Indonesia, diikuti sub-

judul dari aspek utama yang dibahas terkait isu pada judul. Selanjutnya ditampilkan konten 

berupa tahapan proses menuju pola tatakelola yang dinilai tepat dalam pencapaian tujuan dan 

rekomendasi tim atau solusi atas isu keprihatinan bangsa Indonesia.  

Skenario naskah berdurasi durasi 3 sampai 7 menit dengan resolusi minimal 480P yang 

selanjutnya diunggah pada kanal YOUTUBE Belmawa dan alamat tautan (link) diunggah ke 

SIMBelmawa. Konten YOUTUBE dapat berupa video berisi gambar, foto atau animasi, video 

clip, film pendek, musik atau kombinasinya. 
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8. Seleksi dan Evaluasi   

Pola seleksi PKM-GFK melibatkan review administratif (khususnya halaman pengesahan) 

diikuti review substantif yang fokus pada : 

a. Kejelasan alur pemikiran (Fiksi, Dokumentasi dan Eksperimen). 

b. Kualitas visualisasi konten 

c. Durasi 3-7 menit 

Berdasarkan hasil penilaian, artikel PKM-GFK akan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) 

ketegori sebagai berikut : 

1) Tidak lolos seleksi yaitu bagi artikel yang nilainya lebih rendah dari batas minimum untuk 

dinyatakan lolos seleksi. Batas nilai minimal  tergantung dari mutu video PKM-GFK yang 

dinilai secara keseluruhan 

2) Lolos seleksi tetapi tidak diundang ke PIMNAS yaitu bagi video yang nilainya melebihi 

atau sama dengan batas minimal lolos seleksi akan tetapi nilainya masih di bawah batas 

nilai minimal untuk diikutsertakan ke PIMNAS. Nilai yang masuk kategori ini akan diberi 

insentif sebesar Rp 4.000.000,-  (Empat Juta Rupiah) 

3) Lolos seleksi dan diikutsertakan di PIMNAS yaitu bagi video yang nilainya lebih dari batas 

minimal nilai lolos seleksi dan nilai lolos ke PIMNAS. Video yang masuk kategori ini 

disamping diikutsertakan ke PIMNAS juga akan diberi insentif sebesar Rp.4.000.000,- 

(Empat Juta Rupiah) 

Nilai penentu kelompok mahasiswa PKM-GFK ke PIMNAS adalah Nilai Video yang 

diunggah. Ranking PKM-GFK di PIMNAS ditentukan melalui nilai tertinggi rata-rata ketiga 

juri kelas. Sedangkan jumlah perolehan suara peserta di dalam kelas PKM-GFK bagi masing-

masing tim menjadi penentu Tim Favorit Kelas. Proposal, video, presentasi dan diskusi akan 

dinilai oleh 3 (tiga) reviewer yang menguasai bidang ilmu seni, ilmu sosial humaniora, dan 

ilmu eksakta.  

9. Sistematika Laporan GFK 

Proposal yang dinyatakan sebagai peraih insentif wajib menyusun dan mengunggah laporan 

GFK yaitu isian kelengkapan (sampul dan pengesahan), halaman utama (daftar isi, halaman 

inti dan lampiran), halaman inti (pendahuluan sampai dengan daftar pustaka) maksimum 7 

(tujuh) halaman, berkas diunggah ke SIMBelmawa dengan penamaan file 

namaketuapeneliti_namapt_PKM-GFK.pdf untuk divalidasi dosen pendamping dan disahkan 

oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. 

Laporan GFK ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 

1,15 spasi, ukuran kertas A-4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-

masing 3 cm. Halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman 

dengan huruf: i, ii, iii,.. dst., yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman utama yang 

dimulai dari pendahuluan sampai dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka arab: 

1, 2, 3,….dst, yang diletakkan pada sudut kanan atas. Format penulisan mengikuti sistematika 

sebagai berikut: 
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DAFTAR ISI  

BAB 1. PENDAHULUAN (SUMBER INSPIRASI TANTANGAN INTELEKTUAL) 

Pendahuluan mencakup latar belakang atas isu atau permasalahan serta urgensi dan 

rasionalisasi kegiatan. Tujuan kegiatan dan gagasan pemecahan masalah disajikan dalam 

bagian ini. Tinjauan pustaka yang relevan merujuk berbagai sumber pustaka, pandangan 

singkat para pelaksana/praktisi lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait untuk 

menerangkan kemutakhiran dan kreativitas substansi karya serta manfaat dan 

keberlanjutannya, dimasukkan dalam bagian ini.  

Pendahuluan merupakan uraian, deskripsi, rangkuman, yang menjelaskan isi video secara 

umum, kutipan bagian yang memperjelas isi video, kaitannya dengan konteks situasi yang 

sedang hangat di masyarakat atau SDGs, yang bersifat pemancing untuk menarik perhatian 

audiens. 

Pendahuluan dapat dimulai dengan memperkenalkan pelaksana, karya yang pernah 

dihasilkan berbentuk apa saja, dan prestasi apa yang pernah diperoleh. Selanjutnya dapat 

juga membandingkan dengan video sejenis yang sudah diproduksi, baik oleh pelaksana 

sendiri maupun pembuat yang lain. Pendahuluan boleh saja memaparkan kekhasan atau 

sosok pelaksana, memaparkan keunikan karya video, merumuskan tema video, 

mengungkapkan kritik terhadap kelemahan video yang mungkin masih ada (otokritik) serta 

mengungkapkan kesan terhadap video. 

 

BAB 2. METODE PELAKSANAAN (KONSTRUKSI DARI INSPIRASI) 

Secara umum, metode berisi tentang bagaimana pelaksanaan dilakukan termasuk waktu, 

lama, dan tempat. Di samping itu juga menjelaskan bahan dan alat yang digunakan, teknik 

untuk berkarya, cara olah produksi dan evaluasi proses berkarya yang dilakukan. Maka 

selanjutnya tiga aspek penting dalam metode pembuatan film pada akhirnya dapat 

ditekankan, yakni mengolah Fiksi, menampilkan aspek Dokumentatif dan upaya 

eksperimental. 

BAB 3. HASIL 

Laporan PKM-GFK menggambarkan fungsi informatif, yakni menginformasikan 

keberadaan isu terkait karya video, sehingga audiens merasa tertarik untuk mengetahuinya 

lebih lanjut. Tulisan diharapkan memberikan fungsi akademik, yakni presensi dalam 

membentuk wacana keilmuan serta berbagai pengalaman dan sudut pandang tentang topik 

tertentu yang dijadikan fokus ulasan.  

Tujuan Laporan ini adalah memberikan sebuah pemahaman & informasi secara 

komprehensif kepada suatu masyarakat atau audiens tentang isi video yang diulasnya. 

Mengajak audiens agar mendiskusikan dan memikirkan lebih jauh tentang permasalahan 

yang diangkat yang ada di dalam video tersebut. Memberikan suatu pertimbangan kepada 

audiens tentang baik/bagus/pantas atau tidaknya video itu untuk disaksikan atau 

dipublikasikan. Memberikan suatu jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang 

mungkin timbul dari audiens ketika video dirilis. Memberikan sugesti kepada audiens, 

apakah sebuah video/film patut disaksikan/ditonton secara luas. Melukiskan dan 

memaparkan pendapatnya melalui sebuah pertimbangan atau penilaian. Memberikan 
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kriteria-kriteria yang jelas dalam mengemukakan pendapatnya itu. 

Dalam kaitannya dengan tujuan tersebut maka diperlukan pertimbangan untuk menyajikan 

hal-hal menyangkut keinginan pelaksana yang disajikan dalam resensi secara metaanalisis, 

yaitu mengkaji landasan filosofis dan akademis yang dijadikan dasar karya video. Kajian 

yang dimaksud misalnya seperti landasan idealisme, paradigma audiens yang hendak 

dikembangkan melalui karyanya, dan fokus pengembangan ketrampilan dan pengenalan 

bagi audiens terhadap karya. Dapat juga digambarkan kepentingan audiens sehingga bisa 

terbantu mendapatkan informasi yang diperlukan sehingga antara pelaksana dan audiens 

bisa terjembatani dengan hadirnya tulisan ulasan ini. Materi video disajikan untuk 

menunjukkan bahwa materi tersebut tepat bagi segmen audiens yang menjadi targetnya. 

BAB 4. PENUTUP (SIMPULAN DAN SARAN) 

Simpulan berisi saran atau pernyataan bahwa karya video tersebut penting untuk siapa dan 

mengapa. 

UCAPAN TERIMAKASIH 

Ucapan terima kasih ditujukan kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

- Bukti-bukti pendukung kegiatan 

10. Poster 

Kelompok yang lolos ke PIMNAS disamping diwajibkan mempresentasikan proposalnya, juga 

diwajibbkan membuat poster dengan tata cara pembuatan poster mengikuti aturan umum 

pembuatan poster PKM (lihat Buku 1) 
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Format Jadwal Kegiatan 

 
No 

 
JenisKegiatan 

Bulan 

1 2 3 4 5 

1 Kegiatan 1      

2 Kegiatan 2      

3 …………      

Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap   

2 Jenis Kelamin Laki-laki / Perempuan 

3 Program Studi  

4 NIM  

5 Tempat dan Tanggal Lahir  

6 Alamat E-mail  

7 Nomor Telepon/HP  

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti 

No Jenis Kegiatan Status dalam Kegiatan Waktu dan Tempat 

1    

2    

3    

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima 

No Jenis Penghargaan Pihak Pemberi Penghargaan Tahun 

1    

2    

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan PKM-GFK. 

 Kota, tanggal-bulan-tahun 

Ketua/Anggota Tim 

 

Tanda tangan 

( Nama Lengkap ) 
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Lampiran 3. Biodata Dosen Pendamping 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar)  

2 Jenis Kelamin   Laki-laki / Perempuan 

3 Program Studi  

4 NIP/NIDN  

5 Tempat dan Tanggal Lahir  

6 Alamat E-mail  

7 Nomor Telepon/HP  

B. Riwayat Pendidikan 

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT 

Pendidikan/Pengajaran 

No Nama Mata Kuliah Wajib/Pilihan SKS 

1    

2    

3    

Penelitian 

No Judul Penelitian    Penyandang Dana Tahun 

1    

2    

3    

Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Judul Pengabdian kepada Masyarakat    Penyandang Dana Tahun 

1    

2    

3    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan  PKM-GFK. 

 

 Kota, tanggal-bulan-tahun 

Dosen Pendamping 

 

Tanda tangan 

( Nama Lengkap ) 
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Lampiran 4. Format Justifikasi Anggaran Kegiatan (contoh) 

1. Perlengkapan yang diperlukan Volume Harga Satuan (Rp) Nilai (Rp) 

-         Sewa kamera       

-         Lighting        

-         Costum        

-         Lain-lain       

-         SUB TOTAL (Rp)   

2.Bahan Habis  Pakai Volume Harga Satuan (Rp) Nilai (Rp) 

-         Make up artis       

-         Properti       

-         Lain-lain       

SUB TOTAL (Rp)   

3.Perjalanan Volume Harga Satuan (Rp) Nilai (Rp) 

-         Ke lokasi       

-         Lain-lain       

SUB TOTAL (Rp)   

4. Lain-lain Volume Harga Satuan (Rp) Nilai (Rp) 

-         Animasi       

-         Editing       

-         Lain-lain       

SUB TOTAL (Rp)   

TOTAL 1+2+3+4 (Rp)   

(Terbilang ---------------------) 

    

 

Catatan: 

Perhatikan hasil perkalian dan penjumlahan agar tidak terjadi penolakan yang 

diakibatkannya. 

 

Lampiran 5. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 

 

 No 

 
Nama /NIM 

 
Program 

Studi 

 
Bidang 

Ilmu 

AlokasiWaktu 

(jam/minggu) 

 
UraianTugas 

1      

2      

3      
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Lampiran 6. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 

KOP PERGURUAN TINGGI 

 

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PELAKSANA 
 
 
Yang bertandatangan di bawah ini: 

 

Nama     : ………………………………………..  

NIM                   : ………………………….……………..  

Program Studi     : …………………………………….…..  

Fakultas              :……………………………….……….. 

 

 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-GFK saya dengan judul ....................... yang 

diusulkan untuk tahun anggaran ........ adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh 

lembaga atau sumber dana lain. 

 

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 

seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

 Kota, Tanggal-Bulan-Tahun 

Dosen Pendamping, 

 

 

 

 

 
(                                           ) 

NIDN/NIDK. 

Yang menyatakan, 

 

 

Meterai Rp. 6.000 

Tanda tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIM. 

Mengetahui, 

Wakil/Pembantu Dekan atau 
Ketua Jurusan/Departemen/Program Studi/ 

Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa 

 

 

Tanda tangan 

 
(Nama Lengkap) 

NIP/NIK. 
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Lampiran 7. Format Penyusunan Rujukan dan Daftar Pustaka 

Penulisan Daftar Pustaka menggunakan sistem harvard (author-date style). Sistem harvard 

menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama 

penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis 

dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya tepat di belakang tahun publikasi 

(baik penulisan dalam daftar pustaka maupun sitasi dalam naskah tulisan). Alamat Internet 

ditulis menggunakan huruf italic. Terdapat banyak varian dari sistem harvard yang digunakan 

dalam berbagai jurnal di dunia. 

Contoh: 

Sumber Penulisan Buku 

Penulis1, Penulis2 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. 

Sumber Penulisan Artikel atau Jurnal 

Penulis1, Penulis2 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. 

Sumber Penulisan Prosiding Seminar/Konferensi 

Penulis1, Penulis2 dst, (Nama belakang, nama depan disingkat).Tahun publikasi. Judul artikel. 

Nama Konferensi (cetak miring).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.16-18February 2011, Zurich, 

Swiss. pp.776-786. 

Sumber Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi 

Penulis (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul. Skripsi,Tesis,atau 

Disertasi (dicetak miring). Universitas. 

Soegandhi 2009. Aplikasi model kebangkrutan pada perusahaan daerah di Jawa Timur. Tesis. 

Fakultas Ekonomi  Universitas Joyonegoro, Surabaya. 

Sumber Penulisan Website 

Penulis (Nama belakang, nama depan disingkat).Tahun. Judul. Alamat Uniform Resources 

Locator  (URL). Tanggal diakses. 

Ahmed, S. dan A. Zlate 2012. Capital flows to emerging market economies: A brave new world 

Hyperlink reference not valid. URL: https://newworld/234/paper. Diakses tanggal 18 Juni 

2013. 

 

https://newworld/234/paper
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Lampiran 8.  Formulir Penilaian Proposal 

 

Judul Kegiatan : .............................................................................. 

Bidang kegiatan : PKM-GFK 

Bidang Ilmu : .............................................................................. 

Penulis Utama : .............................................................................. 

NIM : .............................................................................. 

Jumlah anggota : 2 Orang 

Anggota 1 : .............................................................................. 

Anggota 2 : .............................................................................. 

Dosen pendamping : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

  

No. 

 

Kriteria Penilaian 

Bobot 

(%) 

 

Skor 

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1   Sistematika dan Kejelasan Alur Pikir 15   

2 
  Penguasaan topik dan kreativitas solusi  

  yang diajukan 
50   

3   Dinamika dan Kualitas Visualisasi Konten 25   

4   Durasi maksimal 10 menit 10   

Total 100   

    

Keterangan:  

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = 

Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

 

Komentar Penilai: 

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

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

 

 Kota,tanggal-bulan-tahun 
Penilai, 
 
Tandatangan 
( Nama Lengkap) 
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Lampiran 9.  Sinopsis PKM-GFK 

 

 

 

A. Tautan YOUTUBE 

contoh : https://www.youtube.com/....... 

 

 

B. Sinopsis 

Deskripsi singkat mengenai isi gagasan futuristik  

(maksimum 500 kata) 
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Lampiran 10. Formulir Penilaian Laporan GFK 

Judul Kegiatan : …........................................................................... 

Bidang kegiatan : PKM-GFK 

Bidang Ilmu : …........................................................................... 

Ketua Pelaksana : …........................................................................... 

NIM : …........................................................................... 

Jumlah anggota   : 2 Orang 

Anggota 1 : …........................................................................... 

Anggota 2 : …........................................................................... 

Dosen Pembimbing : …........................................................................... 

Perguruan Tinggi : …........................................................................... 

Fakultas/Program Studi : …........................................................................... 

No Kriteria 
Bobot 

(%) 
Skor  

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 Pendahuluan (Sumber Inspirasi Tantangan 

Intelektual) 

25 
  

2 Metode Pelaksanaan  25   

4 Hasil dan Pembahasan 30   

5 Penutup (Kesimpulan dan Saran) 10   

6 Daftar Pustaka 10   

Jumlah 100   

Nilai Laporan Akhir  30%  

Keterangan :Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 

6 = Baik; 7 = Sangat baik); 

 Nilai = Bobot x Skor 

Komentar Penilai 

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

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

Tanda tangan 

 

        ( Nama Lengkap ) 
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Lampiran 11.  Formulir Penilaian Presentasi PIMNAS 

Judul Kegiatan : .............................................................................. 

Bidang kegiatan : PKM-GFK 

Bidang Ilmu : .............................................................................. 

Ketua Pelaksana : .............................................................................. 

NIM : .............................................................................. 

Jumlah anggota   : 2 Orang 

Anggota 1 : .............................................................................. 

Anggota 2 : .............................................................................. 

Dosen Pembimbing : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

No. Kriteria Penilaian 
Bobot 

(%) 
Skor 

Nilai 

Bobot x Skor 

1 Pemaparan : 

 Kewajaran dalam perilaku kelas,  

 Kejelasan materi tayangan;  

 Sistematika Presentasi dan 

Attractiveness Video;  

 Durasi (efektivitas manajemen 

pengelolaan Informasi dan waktu).  

 

15 

  

2 Gagasan: 

 Kejelasan Sumber Inspirasi PKM-

GFK;  

 Memenuhi Kriteria Kreatif dan 

Futuristik,  

 Kreativitas gagasan dan solusi 

          

 Dinamika dan Kualitas Visualiasi 

Konten (kejelasan alur pemikiran, 

kualitas visualisasi konten, 

orisinalitas),  

 Sistematika dan Kejelasan Alur Pikir 

(gagasan-story board, skenario, 

scene, shooting: pra-prod-pasca-

prod, editing:shortlist). 

30 
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 • Dinamika dan Kualitas Visualiasi 

Konten (kejelasan alur pemikiran, kualitas 

visualisasi konten, orisinalitas),  

Sistematika dan Kejelasan Alur Pikir 

(gagasan-story board, skenario, scene, 

shooting: pra-prod-pasca-prod, 

editing:shortlist).  

30 

  

3 Diskusi: 

- Tingkat pemahaman gagasan  

- Kontribusi anggota tim 

 

25 

  

TOTAL  100   

NILAI PRESENTASI*  70%  

Keterangan : Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 

6 = Baik; 7 = Sangat baik);  Nilai = Bobot x Skor 

Komentar Penilai 

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

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

         

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

Tanda tangan 

 

        ( Nama Lengkap ) 

 

*) Nilai Kelas  PKM GFK adalah 70% nilai presentasi dan 30% nilai resensi laporan akhir.  
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Lampiran 12. Format dan Kriteria Penilaian Poster 

 

Judul Program : .............................................................................. 

Bidang PKM : .............................................................................. 

Perguruan Tinggi : .............................................................................. 

Fakultas/Program Studi : .............................................................................. 

Nama Ketua Pelaksana : .............................................................................. 

Jumlah anggota : 2  Orang 

   

No Kriteria/Unsur Yang Dinilai Bobot 

(%) 

 

Skor 

Nilai 

(Bobot x Skor) 
1    Substansi (aspek fiksi) 

 Kreativitas 

 Inovasi 

 Kemanfaatan  

 

40 

  

2 Kejelasan Informasi (aspek dokumentatif) 

 Terbaca (visible) 

 Terstruktur (structured)  

35 

  

3 Penyajian (aspek eksperimentatif) 

 Daya Tarik 

 Teliti 

 Praktis (simple) 

 Display produk  

25 

  

Total 100   

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = 

Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

 

Komentar Penilai 

 

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

 

 Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 

 

Tanda tangan 

( Nama Lengkap ) 

 

 

 


