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RINGKASAN USULAN 

▪Ringkasan merupakan etalase depan dari suatu proposal 
pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu harus disusun
dengan baik dan tidak ada salah ketik.

▪Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat ringkasan
dari analisis situasi, tujuan, permasalahan, solusi dan target 
luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema
pengabdian kepada masyarakat.

▪Pada target luaran, jelaskan target-target dan capaian-capaian
yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi sebelum dan
sesudah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (analisis
yang terukur/kuantitatif)
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PENDAHULUAN-1

• Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi
uraian analisis situasi dan permasalahan.

• Hal-hal yang penting disampaikan dalam analisis situasi
misalnya kebijakan nasional, kebijakan daerah, gambaran
mengenai situasi di lokasi pengabdian secara singkat dan
padat.

• Data-data statistik yang akan disampaikan sebaiknya bukan
data mentah atau data kasar, namun sudah diolah sesuai
judul yang diajukan. 



PENDAHULUAN-2

• Jelaskan permasalahan yang dihadapi mitra secara ringkas, 
misalnya mencakup permasalahan yang dihadapi anggota
dalam kelompok, kelembagaan, pengetahuan, teknologi
informasi, permodalan, peralatan, metode, teknologi tepat
guna, manajemen, produksi, pengemasan, pemasaran, 
sertifikasi dsb.

• Deskripsi lengkap bagian pendahuluan sesuai dengan
masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat
diuraikan pada Simlitabmas.



SOLUSI PERMASALAHAN-1  

▪Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian
semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi secara sistematis. 

▪Solusi yang ditawarkan harus mengacu pada permasalahan -
permasalahan yang sudah dijabarkan dalam pendahuluan.

▪Ungkapkan dalam solusi ini sesuatu yang inovatif yang lain 
berbeda dari topik-topik pengabdian sebelumnya.

▪Jangan menulis hal-hal yang sama yang sudah disampaikan di 
pendahuluan (jangan sekedar copy paste)



SOLUSI PERMASALAHAN-2  

▪Uraikan juga kaitan antara hasil riset tim pengusul dengan
solusi tersebut. Hasil riset dapat berasal dari tim pengusul atau
hasil riset dalam 1 institusi, ditunjukan dalam publikasi yang 
tertulis dalam daftar pustaka.

▪Solusi yang dilakukan bukan berbentuk penelitian (hati-hati
dengan terminologi penelitian, mengingat program pengabdian
kepada masyarakat adalah program penerapan atau aplikatif.

▪Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan sesuai dengan
skema pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan pada
Simlitabmas.
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METODE PELAKSANAAN-1

▪Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang 
menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam
melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi
permasalahan mitra. 

▪Jelaskan metode yang dilakukan secara lengkap, jangan
hanya berupa kegiatan penyuluhan atau pelatihan.

▪Metode dapat berupa peningkatan kapasitas anggota dan
kelompok, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, permainan, 
percontohan, demplot, simulasi, penyusunan panduan/program, 
pembuatan peraga, peralatan, produksi dsb.



METODE PELAKSANAAN-2

▪Bila memungkinkan dapat menambahkan dalam bentuk
flowchart tahapan kegiatan, bagan alir atau skema yang 
dapat diunggah pada lampiran.

▪Jelaskan dalam metode pelaksanaan ini seperti skema
yang dipilih mono atau multi tahun. Untuk skema multi 
tahun harus dijelaskan tahapan setiap tahunnya.

▪Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk
masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat
diuraikan pada Simlitabmas.



LUARAN DAN TARGET PROGRAM PPM 

▪ Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib
dan tambahan, tahun capaian, dan status 
pencapaiannya. 
▪Sama halnya seperti pada luaran penelitian, luaran

publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa
artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju
dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan
nama penerbit yang dituju. 



LUARAN WAJIB PROGRAM PPM 
MONOTAHUN 

▪ Artikel ilmiah (1 Jurnal ber ISSN atau 1     
prosiding) sebutkan nama jurnalnya

▪ Artikel pada media masa cetak/online 
(sebutkan medianya)

▪ Video kegiatan (dapat diunggah di Youtube)

▪ Peningkatan level keberdayaan mitra (Pilihan
luaran sesuai kegiatan)



LUARAN WAJIB PROGRAM PPM 
MULTITAHUN 

▪ 1 Artikel ilmiah per tahun yang dipublikasikan melalui  
Jurnal nasional ber ISSN, bukan jurnal terbitan PT 
pengusul (sebutkan nama jurnalnya) atau

▪ 1 prosiding per tahun dari seminar 
nasional/internasional (sebutkan)

▪ Artikel pada media masa cetak/online (sebutkan)

▪ Video kegiatan (dapat diunggah di Youtube)

▪ Peningkatan level keberdayaan mitra



ANGGARAN PPM

▪ Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) pengabdian kepada
masyarakat dengan mengacu pada SBK yang berlaku. 

▪ Anggaran harus realistis, visible, sesuai keperluannya, tidak mengada-ada

▪ Jangan terlalu jauh dari kisaran yang ditentukan

▪ Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan program PPM sesuai dengan karakteristik, 
kategori, skema, dan bidang fokus PPM. 

▪ Rincian RAB memuat komponen biaya untuk menyelesaikan program PPM. 

▪ Anggaran luaran tambahan dapat diusulkan dengan mengacu SBK Tambahan pada PMK 
yang berlaku (menunggu juklak/juknis).

▪ Hati-hati dalam kolom honorarium (bukan untuk pengusul) 



GAMBARAN IPTEKS YANG 
DITRANSFER

▪Bagian ini berisi uraian maksimal 500 kata yang 
menjelaskan gambaran iptek yang akan dilaksanakan pada
mitra. 

▪Gambaran ipteks mencakup ringkasan dari penjelasan
yang sudah disampaikan dalam metode.

▪Gambaran ipteks dapat disampaikan dalam bentuk
flowchart, diagram alir, dapat disertai gambar secukupnya, 
kemudian diunggah dalam bentuk pdf.



LAMPIRAN PENDUKUNG

▪ Anggaran Biaya

▪ Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat

▪ Daftar Pustaka

▪ Curriculum vitae (update Sinta)

▪ Persetujuan atau pernyataan Mitra (meterai 6000)

▪ Gambaran Iptek

▪ Peta Lokasi (perhatikan jarak)

▪ dan lain sebagianya sesuai permintaan skim PPM



PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)/

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT 

STIMULUS (PKMS)   

23



Kelompok Masyarakat Umum

PKK

Posyandu

Remaja Masjid

Sekolah

Panti asuhan

dsb

Kelompok Mengarah Ekonomi Produktif

Kel. Tani

Kel. Ternak

Kel. Nelayan

Kel. Pemulung

dsb

Kelompok Produktif

Dasa Wisma

Kel. Pengrajin

Kel. Pembatik

Kel. Pengolah

dsb

PROGRAM KEMITRAAN  MASYARAKAT

PKM
1 Tahun



MITRA PKM

• 1 Kelompok Masyarakat Umum  (PKK, Posyandu, Remaja masjid, 
Karang taruna, RT/RW, Sekolah, dll), atau

• 1 Kelompok Masyarakat Ekonomi Produktif (IRT dg 4 karyawan diluar 
pemilik, Klp Tani, Klp Ternak, klp nelayan , Klp usaha lainnya), atau

• 1 Kelompok Masyarakat mengarah Ekonomi Produktif (Dasa Wisma, 
PKK, Kelompok usaha lainnya → 5 org/klp)



Evaluasi Administrasi PKM

• Tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang
yang diusulkan, minimal dua kompetensi (Ya / Tidak)

• Ketua pengusul mendapatkan pendanaan PKM kurang dari tiga kali    
(Ya / Tidak)

• Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan (kriteria mitra sasaran, jarak
mitra, dan jumlah bidang masalah) (Ya / Tidak)

• Melampirkan dokumen pernyataan mitra sasaran (Ya / Tidak) 

• Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per bagian) (Ya / Tidak)



Evaluasi Usulan PKM

• Kualitas dan kuantitas publikasi artikel
di jurnal ilmiah

• Kualitas dan kuantitas publikasi dalam
prosiding

• Kuantitas dan status perolehan KI

• Ketajaman analisis situasi
permasalahan mitra sasaran

• Rumusan masalah prioritas mitra

• Kesuaian kompentensi tim untuk
menyelesaikan permasalah mitra

• Metoda, solusi, dan rencana kegiatan
yang ditawarkan

• Kesesuaian penugasan tim pelaksana

• Kualitas Iptek yang ditawarkan (hasil
penelitian)

• Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan
melalui Jurnal ber ISSN atau prosiding
ber ISBN dari seminar nasional

• Satu artikel pada media massa
cetak/elektronik

• Video kegiatan

• Peningkatan keberdayaan mitra sesuai
permasalahan yang dihadapi

• Kewajaran tahapan target capaian
luaran wajib

• Kesesuaian jadwal
• Kesesuaian Anggaran



PKMS

• Tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang
yang diusulkan, minimal dua kompetensi

• Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan (kriteria mitra sasaran, jarak
mitra, dan jumlah bidang masalah) 

• Melampirkan dokumen pernyataan mitra sasaran

• Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per bagian) 

Evaluasi Administrasi PKMS
Untuk PT 
Klaster
Binaan



• Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di 
jurnal ilmiah

• Kualitas dan kuantitas publikasi dalam
prosiding

• Kuantitas dan status perolehan KI 

• Ketajaman analisis situasi permasalahan
mitra sasaran

• Rumusan masalah prioritas mitra

• Kesuaian kompentensi tim untuk
menyelesaikan permasalah mitra

• Metoda, solusi, dan rencana kegiatan yang 
ditawarkan

• Kesesuaian penugasan tim pelaksana

• Kualitas Iptek yang ditawarkan (hasil
penelitian)

• Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan
melalui Jurnal ber ISSN atau prosiding ber
ISBN dari seminar nasional

• Satu artikel pada media massa
cetak/elektronik

• Video kegiatan

• Peningkatan keberdayaan mitra sesuai
permasalahan yang dihadapi

• Kewajaran tahapan target capaian luaran
wajib

• Kesesuaian jadwal

• Kesesuaian anggaran

Evaluasi Usulan PKMS
Untuk PT 
Klaster
Binaan



KULIAH KERJA NYATA – PEMBELAJARAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(PKW)  

30



Mitra Masyarakat

Desa Sehat

Desa Wisata

Desa Sadar Hukum

Desa Ramah Digital

Desa Mandiri Energi

dsb

Pemerintah

Dinas

BAPPEDA

Kementerian

Lembaga Non 
Kementerian

dsb

CSR

Perbankan

Industri

Perusahaan

Perkebunan

dsb

KULIAH KERJA NYATA PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KKN
1 Tahun



Kriteria Pengusulan KKN-PPM

▪ program yang dilaksanakan bersifat tematik;

▪ jangka waktu kegiatan minimum 1 bulan dan maksimum 2.5 bulan
(144 JKEM)

▪ tim pelaksana meliputi dosen pengusul sbg dosen pembimbing
lapangan (DPL) dan mahasiswa;

▪ jumlah mahasiswa yang dilibatkan minimal 20 orang; dan

▪ dana usulan maksimum Rp 50.000.000.

▪ Jarak 200 km atau masih dalam 1 provinsi



• Tim pengusul berjumlah maksimum tiga orang (satu ketua dan dua
anggota) yang sekaligus berperan sebagai Dosen Pembimbing
Lapangan (DPL) 

• Ketua pengusul mendapatkan pendanaan KKN-PPM sebanyak tiga kali 
atau kurang

• Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan (kriteria mitra sasaran, jarak
mitra, dan jumlah bidang masalah) 

• Melampirkan dokumen pernyataan mitra sasaran

• Melampirkan SK Pimpinan PT bahwa KKN sebagai matakuliah wajib

• Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per bagian) 

Evaluasi Administrasi KKN-PPM



• Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di 
jurnal ilmiah

• Kualitas dan kuantitas publikasi dalam
prosiding

• Kuantitas dan status perolehan KI

• Ketajaman analisis situasi permasalahan lokasi
KKN-PPM dan kelompok sasaran

• Ketajaman analisis situasi permasalahan lokasi
KKN-PPM dan kelompok sasaran

• Rumusan masalah prioritas kelompok sasaran

• Kesuaian kompentensi tim untuk
menyelesaikan permasalah mitra

• Metoda, solusi, dan rencana kegiatan yang 
ditawarkan

• Kesesuaian penugasan tim pelaksana

• Kualitas Iptek yang ditawarkan (hasil
penelitian)

• Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui
Jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari
seminar nasional

• Satu artikel pada media massa
cetak/elektronik

• Video kegiatan

• Peningkatan keberdayaan kelompok sasaran
sesuai permasalahan yang dihadapi

• Kewajaran tahapan target capaian luaran
wajib

• Kesesuaian jadwal

• Kontribusi dana mitra sasaran

• Kesesuaian Anggaran

Evaluasi Usulan KKN-PPM



PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK 

UNGGULAN DAERAH

(PPPUD)  

35



UKM - UMKM

Pertanian

Perkebunan

Industri kreatif

Olahan Makanan

Seni Pertunjukan

Dana pendamping

Pemerintah Daerah 

Dinas

BAPPEDA

Kementerian

Lembaga Non 
Kementerian

dsb

Asosiasi - KADIN

Perbankan

Industri

Perusahaan

Perkebunan

dsb

PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

PPPUD
3 Tahun



Kriteria  pengusulan PPPUD 

▪ Pengusul diwajibkan bermitra dengan 1 mitra usaha dg minimal 
asset Rp. 150.000.000 dengan omzet minimal Rp. 150.000.000/tahun, 
dan melibatkan karyawan minimal 6 orang dari masyarakat sekitar

▪ Jangka waktu kegiatan adalah tiga tahun.

▪ Usulan dana ke DRPM  maksimum Rp 150.000.000 per tahun. 

▪ Kontribusi dana dari mitra minimum Rp 10.000.000 per tahun selama
tiga tahun.  

▪Maksimum jarak mitra 200 km



• Pengusul dengan kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang 
diusulkan, minimal 2 (dua) kompetensi

• Tim pengusul berjumlah 4 orang (1 ketua dan 3 anggota) 

• Melibatkan sedikitnya 4 orang mahasiswa per tahun

• Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan (kriteria mitra sasaran, jarak
mitra, bidang masalah, aset, dan omzet) 

• Melampirkan dokumen pernyataan dana pendamping dari mitra
sasaran sebesar minimal 10 juta/tahun

• Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per bagian) 

Evaluasi Administrasi PPPUD



• Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di 
jurnal ilmiah

• Kualitas dan kuantitas publikasi dalam
prosiding

• Kuantitas dan status perolehan KI

• Ketajaman analisis situasi permasalahan
mitra sasaran

• Rumusan masalah prioritas mitra

• Kesuaian kompentensi tim untuk
menyelesaikan permasalah mitra

• Metoda, solusi, dan rencana kegiatan yang 
ditawarkan

• Kesesuaian penugasan tim pelaksana

• Kualitas Iptek yang ditawarkan (hasil

penelitian)

• Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan
melalui Jurnal ber ISSN di luar PT pengusul
atau prosiding ber ISBN dari seminar 
internasional

• Satu artikel pada media massa
cetak/elektronik

• Video kegiatan

• Peningkatan keberdayaan mitra sesuai
permasalahan yang dihadapi

• Kewajaran tahapan target capaian luaran
wajib

• Kesesuaian jadwal

• Kontribusi dana mitra sasaran

• Kesesuaian anggaran

Evaluasi Usulan PPPUD



PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN 

(PKW)  

40



DOSEN 

Kewirausahaan

Manajemen

Akuntansi

Fakultas

Multidisiplin

dsb

MAHASISWA 

PKMK

PWM

PKM Mahasiswa

Alumni

Unit Bisnis PT

dsb

ENTERPRENUER

Peserta 20 mhs/thn

5 wirausaha baru/th

Bantuan peralatan

Permodalan

Manajemen/magang

Dana pendamping PT

dsb

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

PPK
3 Tahun



Kriteria Pengusulan PPK

▪ jangka waktu kegiatan  3 tahun; 

▪ tenant mhs Program  PKMK atau PKM lainnya, PMW, mahasiswa 
sedang/sudah merintis usaha, atau alumni  (minimal 20 orang)

▪ Tenant dapat bersifat individu atau kelompok dg   3 orang anggota.  
maksimal 4 kelompok dan sisanya bersifat individu. Tenant dari 
alumni dibatasi maksimal 5 orang. 

▪ Tenant dimungkinkan diberikan bantuan untuk pembelian peralatan 
atau perbaikan sarana produksi yang sifatnya bergulir. 

▪ usulan dana per tahun ke DRPM  maksimum  Rp150.000.000 dan 
kontribusi PTminimal Rp 20.000.000/tahun selama tiga tahun. 



• Tim pelaksana terdiri dari empat orang (satu Ketua dan tiga Anggota); 
minimal dari dua kompetensi ilmu yang berbeda

• Memenuhi persyaratan jumlah usulan per perguruan tinggi, yaitu satu
perguruan tinggi dapat mengusulkan lebih dari satu usulan PPK: satu
usulan per fakultas untuk Universitas/Institut, satu usulan per jurusan
untuk Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi

• Melampirkan peryataan dana pendamping dari perguruan tinggi
sesuai ketentuan (minimal 20 juta/tahun) 

• Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per bagian) 

Evaluasi Administrasi PPK



• Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di 
jurnal ilmiah

• Kualitas dan kuantitas publikasi dalam
prosiding

• Kuantitas dan status perolehan KI

• Ketajaman analisis situasi permasalahan
kewirausaan PT

• Rumusan masalah dalam pengembangan
kewirausahaan

• Kesuaian kompetensi tim dalam
pengembangan kewirausahaan

• Metode pendekatan dan rencana kegiatan

• Kesesuaian penugasan tim pelaksana

• Kualitas Iptek pada produk jasa/barang
dari usaha tenant

• Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan
melalui Jurnal ber ISSN yang diterbitkan
pada PT lain atau prosiding ber ISBN dari
seminar internasional

• Satu artikel pada media massa
cetak/elektronik

• Video kegiatan

• Ketercapaian jumlah wira usaha mandiri
dari tenant

• Kewajaran tahapan target capaian luaran
wajib

• Kesesuaian jadwal

• Kontribusi pendanaan PT

• Kesesuaian Anggaran

Evaluasi Usulan PPK



PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PRODUK 

INTELTUAL KAMPUS 

(PPUPIK)  

45



DOSEN 

Dari berbagai Fakultas

Ekonomi-Bisnis

Keunggulan saintifik

Kompetitif

Prospektif

dsb

PUSAT-PUSAT 

Pusat Konsultasi

Pusat Layanan

Pusat Perawatan

Pusat Latihan

Unit Bengkel PT

dsb

PERGURUAN TINGGI

Kewirausahaan baru

Income generating

Hilirisasi riset

Magang Mahasiswa

Wahana Kerjasama

Dana pendamping PT

dsb

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PRODUK INTELEKTUAL KAMPUS 

PPUPIK
3 Tahun



Kriteria dan Pengusulan PPUPIK

▪Diutamakan  usaha yang sudah berjalan dan telah 
mempunyai struktur organisasi yang jelas di dalam struktur 
PT. 

▪adanya komitmen PT untuk melanjutkan PPUPIK setelah 
pendanaan dari DRPM sudah berakhir

▪ jangka waktu kegiatan PPUPIK adalah tiga tahun;

▪usulan dana ke DRPM maksimum Rp200.000.000 per tahun. 
Dana  dari perguruan tinggi minimum Rp 30.000.000,- per 
tahun yang selama tiga tahun



• Bidang ilmu tim pengusul terkait dengan produk/jasa PPUPIK dan ada
yang mempunyai komp etensi ekonomi/marketing 

• Tim pengusul maksimal berjumlah empat orang (satu ketua dan tiga
orang anggota) 

• Melibatkan mahasiswa minimal empat orang dalam bentuk magang
atau tugas lain yang diperlukan

• Melampirkan dokumen peryataan dana pendamping dari perguruan
tinggi sesuai ketentuan sebesar minimal 30 juta/tahun

• Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per bagian) 

Evaluasi Administrasi PPUPIK



• Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di 
jurnal ilmiah

• Kualitas dan kuantitas publikasi dalam
prosiding

• Kuantitas dan status perolehan KI

• Ketajaman analisis situasi permasalahan
unit revenue generating PT

• Kesuaian kompentensi dan kelengkapan
tim sesuai bidang pengembangan PPUPIK 

• Metoda, dan strategi dalam kegiatan
pengembangan usaha yang laksanakan

• Dukungan fasilitas, lab, sarana dan
prasarana PPUPIK

• Kualitas Iptek yang dikembangkan dalam
PPUPIK

• Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan
melalui Jurnal ber ISSN yang diterbitkan
pada PT lain atau prosiding ber ISBN dari
seminar internasional

• Satu artikel pada media massa
cetak/elektronik

• Video kegiatan

• Prediksi Peningkatan aset dan omset
PPUPIK

• Kewajaran tahapan target capaian luaran
wajib

• Kesesuaian jadwal

• Kontribusi pendanaan dari PT

• Kesesuaian anggaran

Evaluasi Usulan PPUPIK



PROGRAM KEMITRAAN WILAYAH

(PKW)  

50



PERGURUAN TINGGI

Mitra PT lain

Multidisiplin

Sinergi kepakaran

Bidang yg sesuai

Melibatkan 4 mhs

dsb

DESA 

Bukan Kelurahan

Ada 2 bidang masalah

Kemandirian

Kesejahteraan

Kenyamanan

dsb

PEMDA-CSR

Sharing dana Pemda

Sharing dana CSR

Sinergi wilayah

Kerjasama Dinas/OPD

Basis RPJMD/Non

dsb

PROGRAM KEMITRAAN WILAYAH

PKW
3 Tahun



Kriteria dan Pengusulan PKW

▪ Wilayah pada program PKW hanya terdiri dari 1 Desa atau 1 kelurahan, namun 
bidang yang ditangani minimal 2 bidang masalah kewilayahan.

▪ Wajib  bermitra dengan Perguruan Tinggi lainnya dari wilayah terdekat PKW.

▪ Usulan dana ke DRPM maksimal Rp150.000.000 per tahun. 

▪ Dana  Pemerintah Daerah atau CSR minimum Rp100.000.000,-. Dana sharing 
dari Pemda/Pemkot harus sudah dimulai pada tahun ke-2 dan dana CSR sudah 
dimulai sejak tahun ke 1; 

▪ Penandatangan kerjasama Pemda cukup OPD/SKPD

▪ Boleh lintas provinsi (kerjasama dg PT setempat) dg pertimbangan dana Pemda 
sdh mulai th I  



• Tim pengusul minimal memiliki dua kompetensi keilmuan yang berbeda

• Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan
kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani

• Tim pengusul terdiri atas empat orang (satu ketua dan tiga anggota, minimal satu orang 
anggota dari perguruan tinggi mitra) 

• Melibatkan sedikitnya empat mahasiswa per tahun dapat dari perguruan tinggi pengusul
dan atau perguruan tinggi mitra

• Melibatkan perguruan tinggi lain sebagai mitra pelaksana

• Melibatkan Pemda dan atau CSR sebagai mitra pelaksana dan memberikan kontribusi
pendanaan minimal 100 juta/tahun

• Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan (kriteria mitra sasaran, jarak mitra, dan jumlah
bidang masalah) 

• Melampirkan dokumen pernyataan mitra pelaksana (PT lain, Pemda/CSR) dan mitra
sasaran

• Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per bagian) 

Evaluasi Administrasi PKW



• Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di 
jurnal ilmiah

• Kualitas dan kuantitas publikasi dalam
prosiding

• Kuantitas dan status perolehan KI

• Ketajaman analisis situasi permasalahan mitra
sasaran/wilayah

• Rumusan masalah prioritas mitra/wilayah

• Kesuaian kompentensi tim untuk
menyelesaikan permasalah mitra

• Metoda, solusi, dan rencana kegiatan yang 
ditawarkan

• Kesesuaian penugasan tim pelaksana

• Kualitas Iptek yang ditawarkan (hasil
penelitian)

• Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui

Jurnal ber ISSN yang diterbitkan pada PT lain 
atau prosiding ber ISBN dari seminar 
internasional

• Satu artikel pada media massa
cetak/elektronik

• Video kegiatan

• Peningkatan keberdayaan mitra sesuai
permasalahan yang dihadapi

• Kewajaran tahapan target capaian luaran
wajib

• Kesesuaian jadwal

• Kontribusi pendaan mitra pelaksana Pemda
atau CSR

• Kesesuaian anggaran

Evaluasi Usulan PKW



PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MITRA

(PPDM)  

55



PERGURUAN TINGGI

Hilirisasi riset

Multidisiplin

Sinergi kepakaran

Bidang yg sesuai

Melibatkan 4 mhs

dsb

DESA 

Bukan Kelurahan

Ada 2 bidang masalah

Kelompok Masyarakat

Dana pendamping
desa

dsb

LUARAN

Desa Sentra Halal Food, 

Desa Kerajinan Bambu, 

Desa Konservasi

Desa Mandiri Energi,  

Desa Sentra Organic Farming, 

Kampung Nelayan Mandiri

Desa Literasi digital

dsb

PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MITRA

PPDM
3 Tahun



Kriteria dan Pengusulan PPDM
▪ program multi tahun (3 tahun);

▪ Bermitra dg 1 desa , merupakaan binaan PT/Tim pengusul

▪ desa yang dimaksud sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yaitu
desa adat dan desa administrasi, bukan kelurahan;

▪ melibatkan 2 kelompok masyarakat pada Desa Mitra per tahun, 
boleh berganti tidap tahunnya.   

▪ dana pendampingan PT minimal Rp 10.000.000,- per tahun

▪ Dana DRPM maksimum Rp150.000.000 per tahun; pada tahun
kedua dan ketiga disarankan mendapat dukungan dana/sarana
pemda/pihak lainnya

▪ Lokasi maksimal 200 km dr PT atau boleh lebih dari 200 km 
asalkan masih dalam satu propinsi.



• Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai
dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani

• Tim pengusul berjumlah empat orang (satu ketua dan maksimal tiga orang 
anggota) 

• Melibatkan minimal empat orang mahasiswa/tahun
• Melampirkan rekomendasi pembentukan Tim Pengusul PPDM dari Ketua

LPM/LPPM/P3M/DPPM 
• Melampirkan peryataan dana pendamping dari perguruan tinggi sesuai

ketentuan (minimal 10 juta/tahun) 
• Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan (kriteria mitra sasaran, jarak mitra, 

jumlah mitra, dan jumlah bidang masalah) 
• Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per bagian) 

Evaluasi Administrasi PPDM



• Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di 
jurnal ilmiah

• Kualitas dan kuantitas publikasi dalam
prosiding

• Kuantitas dan status perolehan KI

• Ketajaman analisis situasi permasalahan
mitra sasaran

• Rumusan masalah prioritas mitra

• Kesuaian kompentensi tim untuk
menyelesaikan permasalah mitra

• Metoda, solusi, dan rencana kegiatan yang 
ditawarkan

• Kesesuaian penugasan tim pelaksana

• Kualitas Iptek yang ditawarkan (hasil

penelitian)

• Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan
melalui Jurnal ber ISSN yang diterbitkan
pada PT lain atau prosiding ber ISBN dari
seminar internasional

• Satu artikel pada media massa
cetak/elektronik

• Video kegiatan

• Peningkatan keberdayaan mitra sesuai
permasalahan yang dihadapi

• Kewajaran tahapan target capaian luaran
wajib

• Kesesuaian jadwal

• Kontribusi partisipasi mitra

• Kesesuaian anggaran

Evaluasi Usulan PPDM



Konsep Integrasi Desa
Sejahtera
CONTOH KONSEP INTEGRASI

PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MITRA

DESA 
KREATIF

DESA 
HIJAU

DESA 
MITRA

DESA 
PEDULI

DESA 
SEHAT

DESA 
PINTAR



PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT 

UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

(PPMUPT)  

61



Kriteria kegiatan PPMUPT 

▪ kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan renstra pengabdian 
kepada masyarakat PT;

▪merupakan program multi tahun dengan lama  kegiatan 3 tahun

▪memiliki mitra berupa satu wilayah desa/desa adat/kelurahan yang 
melibatkan 2 kelompok masyarakat per tahun;

▪ kelompok masyarakat mitra yang ditangani dapat berganti setiap 
tahunnya;

▪ usulan dana ke DRPM  maksimum Rp150.000.000,- per tahun.

▪ Jarak 200 km maksimum atau dalam 1 provinsi



PPMUPT

• Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang 
sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangan

• Tim pengusul berjumlah empat orang (satu ketua dan maksimal tiga
orang anggota) 

• Melibatkan minimal 4 orang mahasiswa/tahun

• Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan (kriteria mitra sasaran, jarak
mitra, dan jumlah bidang masalah) 

• Melampirkan dokumen pernyataan mitra sasaran

• Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per bagian) 

Evaluasi Administrasi PPMUPT



• Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di 
jurnal ilmiah

• Kualitas dan kuantitas publikasi dalam
prosiding

• Kuantitas dan status perolehan KI

• Ketajaman analisis situasi permasalahan lokasi
KKN-PPM dan kelompok sasaran

• Rumusan masalah prioritas kelompok sasaran

• Kesuaian kompentensi tim untuk
menyelesaikan permasalah mitra

• Metoda, solusi, dan rencana kegiatan yang 
ditawarkan

• Kesesuaian penugasan tim pelaksana

• Kualitas Iptek yang ditawarkan (hasil
penelitian)

• Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui

Jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari
seminar nasional

• Satu artikel pada media massa
cetak/elektronik

• Video kegiatan

• Peningkatan keberdayaan kelompok sasaran
sesuai permasalahan yang dihadapi

• Kewajaran tahapan target capaian luaran
wajib

• Kesesuaian jadwal

• Kontribusi dana mitra sasaran

• Kesesuaian anggaran

Evaluasi Usulan PPMUPT



LUARAN 

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PANDUAN EDISI XII  

65



LUARAN WAJIB PROGRAM PPM 
MONOTAHUN 

▪ Artikel ilmiah (1 Jurnal ber ISSN atau 1     
prosiding) 

▪ Artikel pada media masa cetak/online;

▪ Video kegiatan

▪ Peningkatan level keberdayaan mitra
(Pilihan luaran sesuai kegiatan)



LUARAN WAJIB PROGRAM PPM 
MULTITAHUN 

▪ 1 Artikel ilmiah per tahun yang dipublikasikan 
melalui  Jurnal nasional ber ISSN, bukan jurnal
terbitan PT pengusul atau

▪ 1 prosiding per tahun dari seminar 
internasional, dan

▪ Artikel pada media masa cetak/online

▪ Video kegiatan

▪ Peningkatan level keberdayaan mitra



terima kasih
wisnunurcahyo@ugm.ac.id


