


C. KATEGORI PENUGASAN 
Program Penerapan Ipteks kepada 
Masyarakat (PPIM) 

B. KATEGORI DESENTRALISASI 
Program Pemberdayaan 
Masyarakat Unggulan Perguruan 
Tinggi (PPMUPT) 

A. KATEGORI KOMPETITIF 
NASIONAL 
1. Program Kemitraan Masyarakat 

(PKM); 3x 
2. Program Kemitraan Masyarakat 

Stimulus (PKMS); 2x 
3. Program Kuliah Kerja Nyata 

Pembelajaran dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

(KKN-PPM). 3 x 
4. Program Pengembangan 

Kewirausahaan (PPK); 
5. Program Pengembangan Produk 

Unggulan Daerah (PPPUD) 
6. Program Pengembangan Usaha 

Produk Intelektual Kampus 
(PPUPIK); 

7. Program Pengembangan Desa 
Mitra (PPDM);  

8. Program Kemitraan Wilayah 
(PKW) 
 

SKEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

KEBIJAKAN NASIONAL 
RENSTRA PERGURUAN 

TINGGI 



Proposal tahun 2018 untuk pendanaan 
2019: 
 
 Proposal P2M masuk 16.779 judul 
 Tidak lolos Administrasi 4420 judul 
 Lolos proposal 2.281 judul (13,59 % dengan 

persaingan/tingkat keketatan 1:7,7) 
 Dana Pengabdian masyarakat 2019 tersedia 178 M, 

sdg penelitian 1,3 T.  
 Untuk menjadi “cukup” (setara dengan dana 

penelitian), dana P2M diusahakan menjadi sekitar 
400 M, sebagai bagian dari proses hilirisasi riset 



KESALAHAN UMUM PROPOSAL   

SKEMA, 
Panduan 

SUBSTANTIF,   
ROADMAP, 
METODE, 

THEORI (TAK 
LOGIS,       

PENGULANGAN) 





Persyaratan umum usulan proposal 
Pengabdian kepada Masyarakat 

(syarat administratif) 

Dosen memiliki NIDN/NIDK. 

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

Pengusul  hanya boleh melaksanakan 
PKM/KKN-PPM sebanyak 3 kali sebagai 
ketua, PKMS sebanyak 2 kali. 

Penerapan Iptek dari hasil penelitian tim 
pengusul --> diprioritaskan   



JUMLAH PROPOSAL PER 
SKEMA 2019 

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI 

DAN  PENDIDIKAN TINGGI –  

DITJEN PENGUATAN  RISBANG 

DRPM - Subdit Pemberdayaan Masyarakat 

153, 7% 

1427, 
63% 

241, 11% 

55, 2% 

142, 6% 

49, 2% 

19, 1% 

124, 5% 

71, 3% 

SKEMA 

KKN-PPM

PKM

PKMS

PKW

PPDM

PPK

PPMUPT

PPPUD

No Tahun Dana 

1 2017 153.589.500.000 

2 2018 138.831.000.000 

3 2019 133.878.920.000 



PROPOSAL TAHUN 2015 - 2019 
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI 

DAN  PENDIDIKAN TINGGI –  

DITJEN PENGUATAN  RISBANG 

DRPM - Subdit Pemberdayaan Masyarakat 
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PRINSIP DASAR DALAM PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT 

1. Berbasis kewilayahan 

2. Berdasarkan permasalahan, 
kebutuhan atau tantangan di 
masyarakat 

3. Sinergi, multi disiplin, dan bermitra 

4. Kegiatan terstruktur, dengan target 
luaran yang jelas dan dapat diukur 

5. Berkelanjutan, tuntas, dan 
bermakna 

 
 



K
U

N
C

I 
P

R
O

G
R

A
M

 
MASALAH & SOLUSI  (MINIMAL 2 
BIDANG) dalam kegiatan P2M  

MITRA  EKONOMI PRODUKTIF : 

ASPEK MANAJEMEN  

PRODUKSI 

PEMASARAN 

 

MITRA NON EKONOMI :  

ASPEK SOSIAL,  

BUDAYA,  

RELIGI   

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT 

DLL (Sesuai Permasalahan) 

 





Luaran wajib PPM mono tahun  

 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 lain untuk meningkatkan penilaian 

kinerja kelembagaan 

 



Tujuan PKM  

• Meningkatkan kemandirian 
masyarakat   secara ekonomi ataupun 
sosial; 

• Membantu menciptakan ketentraman, 
dan kenyamanan dalam kehidupan 
bermasyarakat; dan 

• Meningkatkan ketrampilan berpikir, 
membaca dan menulis atau 
ketrampilan lain yang dibutuhkan 
(softskill dan hardskill).  





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) 



Kriteria dan Pengusulan PKM 

• program mono tahun dengan   waktu kegiatan 
8  bulan   

• usulan dana maksimum  Rp 50.000.000 (diluar 
honor untuk pelaksana);   

• memiliki satu mitra sasaran;   

• permasalahan yang ditangani pada mitra 
minimal 2 (dua) bidang masalah (pilih dari 
masalah utama adalah produksi, manajemen 
dan pemasaran) 

• Jarak mitra dr PT maksimum 200 km 
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Aplikasi Teknologi Pewarna Alami 



2. Program KKN-PPM 

TUJUAN 

• Mempertahankan KKN sebagai MK wajib   

• Mengubah paradigma pembangunan 
(development) menjadi paradigma pemberdayaan 
(empowerment); 

• Mengembangkan tema-tema KKN-PPM dengan 
konsep co-creation, co-financing dan co-benefit; 
dan hilirisasi hasil-hasil riset dosen yang dapat 
diterapkan kepada masyarakat; dan 

• mengembangkan tema-tema KKN-PPM yang 
bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha 



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 
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Konsep “bekerja bersama masyarakat” 
sebagai pengganti konsep “bekerja 
untuk masyarakat”. 

Pelaksanaan  KKN dirancang lebih 
kontekstual dengan mengubah 
paradigma pembangunan menjadi 
paradigma pemberdayaan 

Program KKN-PPM dalam jangka 
panjang harus dapat mewujudkan 
capaian hasil misalnya meningkatnya 
keberdayaan masyarakat secara 
terukur, seperti kenaikan pendapatan 
per kapita, penurunan emisi CO2, 
pemberdayaan masyarakat dengan 
thema tertentu dan indikator lainnya 

Jumlah mahasiswa yang dilibatkan 
minimal 20 orang 
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Tujuan PPPUD dan PPDM 

• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan koperasi, 
dan UMKM.  

• Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk agar berdaya 
saing tinggi dengan tetap berpijak pada keunikan/ciri khas 
kedaerahannya 

• Meningkatkan  daya tarik produk unggulan 
• Berperan aktif menjaga keberlangsungan warisan budaya 

lokal 
• Mempercepat difusi teknologi dan manajemen masyarakat 

perguruan tinggi ke masyarakat industri. 
• Mengembangkan proses link & match antara perguruan 

tinggi, industri, Pemda dan masyarakat luas 
• Aplikasi Hasil Riset (PPDM) 
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Kriteria Usulan PPPUD dan PPDM 

30 

Mitra UMKM yang sudah berjalan minimal setahun dan masih 
memungkinkan untuk ditingkatkan kapasitas usahanya. 

Pengusul diwajibkan bermitra dengan 1 (satu) mitra produsen 
produk/jasa unggulan daerah dan usaha tersebut dengan 
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 (PPUD)  dan PT (PPDM) minimum Rp 

10.000.000 per tahun selama tiga tahun. Dimungkinkan pula 
untuk mendapatkan sumber dana lain misalnya dari Pemerintah 
Daerah, Lembaga Swasta, atau CSR. 

Diprioritaskan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan 
diseminasi dari hasil penelitian tim pengusul; 
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Penyebab terjadinya kegagalan 
dalam pengusulan PPUD 

 Tidak ada data yang menunjukkan bahwa 
produk yang dikembangkan benar-benar 
merupakan produk/jasa unggulan/dominan ada 
di suatu daerah 

 Tidak ada kontribusi dana dari mitra atau dana 
PT minimum Rp 10.000.000 per tahun 

 Tidak ada mahasiswa terlibat/keterlibatan 
kurang dari 4 orang 

 Omzet dan aset kurang dari Rp 150 juta/tahun 
dengan karyawan < 6 orang 



5.Program Pengembangan Kewirausahaan   
(PPK)  
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1. Menciptakan wirausaha baru  mandiri 
yang berbasis iptek; 

2. Meningkatkan keterampilan 
manajemen usaha bagi masyarakat 
industri; 

3.Menciptakan metode pelatihan 
kewirausahaan yang cocok bagi 
mahasiswa PKMK/PKM 
lainnya/PMW/mahasiswa yang sedang 
merintis usaha/alumni wirausaha. 
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f) tenant diutamakan mhs yg pernah  
PKMK atau PKM lainnya, mhs yg merintis 
usaha baru alumni yg berwirausaha 

g) tenant bisa menjalankan usaha secara 
individu atau kelompok 

h) Jumlah usaha yg dijalankan 20 tenant 
minimal 5 jenis usaha dan berbasis iptek 

i) Pengusul diutamakan dosen yang ada 
relevansinya dengan wirausaha 

j) Semua tandatangan pada halaman 
pengesahan, biodata dan surat kontribusi 
dana dari PT harus asli 



Penyebab terjadinya kegagalan 
dalam pengusulan PPK 

 Tidak lengkap struktur organisasi PPK dan 
gambaran keberlanjutan lembaga PPK 

 Pengusul tidak memiliki kapasitas/pengalaman 
dalam melakukan kegiatan kewirausahaan 

 Tidak dijelaskan kemampuan/ketersediaan 
ruang khusus untuk kegiatan PPK beserta 
fasilitas awalnya 

 Kesanggupan dana pendamping Rp 20 
juta/tahun tdk ada 

 Tidak diuraikan mekanisme seleksi tenan (mhs 
yang terlibat dalam PPK) 



 mempercepat proses pengembangan budaya 

kewirausahaan di perguruan tinggi; 

 menunjang otonomi kampus perguruan tinggi 

melalui perolehan pendapatan mandiri atau 

bermitra; 

 memberikan kesempatan dan pengalaman 

kerja kepada mahasiswa; 

 mendorong berkembangnya budaya 

pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi bagi 

masyarakat; dan  

 membina kerja sama dengan sektor swasta 

termasuk pihak industri dan sektor pemasaran 

 



 diutamakan memiliki keunggulan dan keunikan yang kompetitif dan 
prospektif dan tidak bersaing dengan produk masyarakat. 

 diprioritaskan produk/jasa merupakan hasil penelitian tim pengusul 
 Contoh: pusat produksi, pusat konsultasi, pusat desain, pusat 

pelatihan, pusat perbaikan dan perawatan, pusat penelitian dan 
pengembangan, dan pusat perawatan kesehatan 

 membangun akses yang menghasilkan produk jasa dan/atau 
teknologi hasil ciptaannya sendiri.   
 



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 kompetensi  

ekonomi/marketing 

 Wajib melibatkan mahasiswa minimal 4 orang dalam 

bentuk magang atau tugas lain yang diperlukan 

 





 Tidak melibatkan mahasiswa (minimal 4) 
 Tidak lengkap struktur organisasi beserta 

perjanjian pembagian keuntungan kepada PT 
 Tidak ada cashflow/unit usaha P2UPIK  
 Merupakan usaha yang benar-benar masih baru 

(bukan berbasis sarpras yang telah dimiliki oleh 
PT 

 Tidak digambarkan kemampuan/ketersediaan 
ruang khusus untuk kegiatan P2UPIK 

Penyebab terjadinya kegagalan 
dalam pengusulan P2UPIK 



PROGRAM PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

 8. PKW  
PROGRAM KEMITRAAN  WILAYAH 



PKW-CSR dan  

PKW Pemda - 

CSR 
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Beberapa hal yang membedakan  PKW-CSR, PKW-
Pemda-CSR & PKW-Pemda 

1.  Dana 

 a. Sumber dana DRPM – CSR   PKW - CSR 

 b. Sumber dana DRPM-PEMDA-CSR  PKW Pemda-CSR 

 c. Dana CSR (minim 100 jt sudah mulai dari tahun I) 

 d. Lembaga CSR boleh berbeda setiap tahun, tetapi Pemda dan 
lokasi tidak berubah 

2.  Kegiatan  
a. Kegiatan setiap tahun tidak harus sama dan tidak harus 

berturut-turut. (setiap tahun anggaran baru kegiatan boleh 
berbeda dengan tahun sebelumnya) 

b. CSR menginginkan kegiatan spesifik sesuai kebutuhan kepada 
mitra (tidak bersifat kewilayahan) 

3. Lampiran 
Surat Kesepakatan untuk menjalankan Kerjasama antara 
perguruan tinggi dengan CSR dan/atau PEMDA   



 Untuk mendukung percepatan tercapainya renstra 
perguruan tinggi menuju klaster Unggul dan Sangat 
Bagus, 

 PPMUPT harus mengacu kepada Renstra Pengabdian 
kepada Masyarakat yang sudah disusun oleh PT. 

 Pengelolaan PPMUPT meliputi seleksi, pelaksanaan 
program, pengawasan, dan pelaporan diserahkan 
kepada perguruan tinggi.  

 Perguruan tinggi juga berkewajiban melakukan 
penjaminan mutu setiap tahapan pengabdian kepada 
masyarakat. 
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IF NOT YOU, WHO ? 
IF NOT NOW, WHEN ? 





Meningkatkan Kinerja PT dalam bidang PPM 
 
• Kluster PT berdasarkan kinerja PPM 

• Menunjukkan peran serta dosen PT dalam aplikasi hasil 
riset kepada masyarakat 

 

 

 

 

Kurang 

Memuaskan) 

(Marginal)  

Memuaskan 

(Satisfactorty) 

Sangat Bagus 
(Very Good) )  

Unggul 
(Excellent)  


