


Muara dari aktualisasi kegiatan ilmu,
baik pendidikan maupun penelitian,

adalah pengabdian pada masyarakat.
Pengabdian ini bukanlah beban tambahan

yang harus dipilih,
tetapi justru menjadi basis pijakan

(Purwo Santosa, 2011: 9).
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Hakikat Program Pengabdian
kepada Masyarakat (PPM)

 PPM adalah program pengamalan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni (Ipteks) secara langsung kepada
masyarakat secara melembaga dan ilmiah

 PPM merupakan suatu bentuk tanggung jawab PT
dalam pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat

 PPM sebagai sarana untuk penerapan dan
penyebarluasan ipteks yang dikembangkan PT demi
kemajuan dan pemberdayaan masyarakat

 Program ipteks yang di-PPM-kan sesuai dengan
kemampuan dan atau yang dimiliki oleh PT

 PT yang kurang otimal ber-PPM: egois, tidak peduli
kepada lingkungan/masyarakat, menara gading

 Pelaku PPM: dosen, mahasiswa, dan dibantu staf
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PENGUSULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN KLASTER
PERGURUAN TINGGI





SKEMA PENDANAAN TIM PELAKSANA, WAKTU, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT





INDIKATOR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



















PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT STIMULUS (PKMS)





KKN PEMBELAJARAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(KKN PPM)





PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
(PPK)





PROGRAM PENGEMBANGAN UNGGULAN DAERAH (PPUD)



Tujuan Luaran Kriteria Persyaratan Kriteria produk unggulan

Meningkatkan pengetahuan
dan ketrampilan koperasi ,
kelompok usaha
masyarakat, dan UMKM
yang berperan memacu
pertumbuhan produk/jasa
unggulan daerah untuk
pasar dalam negri dan pasar
global.

Minimal per tahun
menghasilkan 1 publikasi
dalam jurnal ilmiah ber-
ISSN (bukan terbitan PT
pengusul) atau prosiding
internasional ber-ISBN yang
diselenggarakan di dalam
negri

Usaha mitra UMKM sudah
berjalan minimal 1 tahun
dan akan ditingkatkan
kapasitas produksinya

Jumlah tim pengusul 4
orang

Mempunyai kandungan
lokal yang menonjol, dan
inovatif di sektor pertanian,
industry, dan jasa

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

Setiap tahun publikasi
artikel dalam media massa
cetak/elektronik

Jumlah mitra 1 dengan
kriteria:
a. Aset min 150 jt
b. Omzet min 150 jt/th
c. Tenaga kerja min 6

orang dr masyarakat
sekitar

Minimal ada 2 kompetensi
dari tim pengusul, dan bisa
berkolaborasi dengan PT
lain apabila kompetensi
yang dibutuhkan tidak ada

Mempunyai daya saing
tinggi di pasaran

Meningkatkan daya tarik
produk/jasa unggulan
kepada masyarakat
luas/pasar, memperkuat
koperasi, kelompok usaha
masyarakat, dan UMKM
agar tangguh, berkembang,
dan memberikan
pendapatan bagi
masyarakat sekitarnya

Video kegiatan Jangka waktu kegiatan 3
tahun

Wajib melibatkan
mahasiswa minimal 4 orang
per tahun

Jangkauan pemasaran yang
luas baik di dalam negri
maupun global



TUJUAN LUARAN KRITERIA PERSYARATAN KRITERIA PRODUK
UNGGULAN

Berperan aktif menjaga
kelangsungan warisan
budaya lokal

Peningkatan
keberdayaan mitra
sesuai permasalahan
yang dihadapi

Konstribusi dr mitra min
10 jt/th, dimungkinkan
untuk memperoleh
tambahan dana dari
pihak lain

Mempunyai ciri khas
daerah dan melibatkan
masyarakat setempat

Mempercepat difusi
teknologi dan
manajemen dari
masyarakat PT ke
masyarakat industri

Diutamakan merupakan
diseminasi dr hasil
penelitian pengusul

Ketersediaan bahan baku
memadai

Mengembangkan proses
antara link and match
antara PT, industry,
Pemda, dan masyarakat

Jarak mitra dengan
pengusul maksimal 200
km atau masih dalam 1
provinsi

Tidak merusak
lingkungan,
berkelanjutan, dan tidak
merusak budaya
setempat



PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA INTELEKTUAL KAMPUS (PPUPIK)



Tujuan Luaran Kriteria Persyaratan Keterangan lain

Mempercepat proses
pengembangan budaya
kewirausahaan di PT

Minimal 1 tahun publikasi
1 artikel dalam jurnal ber-
ISSN (bukan terbitan PT)
atau prosiding seminar
internasional yang
diselenggarakan di dalam
negri

Unit usaha PPUPIK yang
sudah berjalan dan
mempunyai struktur
organisasi yang terkait
dengan PT

Tim pengusul maksimal
terdiri dari 4 orang

PPUPIK dapat berupa
pusat produski, pusat
konsultasi, pusat desain,
pusat pelatihan, pusat
perbaikan dan
perawatan, pusat
penelitian dan
pengembangan,
danpusat perawatan
kesehatan

Membantu menciptakan
akses bagi terciptanya
wirausaha baru

Video kegiatan Produk/jasa memiliki
keunggulan, keunikan
kompetitif, prospektif,
dan tidak bersaing
dengan produk
masyarakat

Bidang ilmu tim pengusul
sesuai dengan
produk/jasa yang
diusulkan dan ada yang
mempunyai kompetensi
di bidang
ekonomi/pemasaran

Menunjang otonomi
kampus PT melalui
perolehan pendapatan
mandiri atau bermitra

Peningkatan produktivitas
PPUPIK

Merupakan hasil
penelitian pengusul

Melibatkan mahasiswa
minimal 4 orang dalam
bentuk pemagangan atau
yang lain



TUJUAN LUARAN KRITERIA PERSYARATAN KETERANGAN
LAIN

Memberikan kesempatan
kerja atau pengalaman
kepada mahasiswa

Komitmen PT untuk
melanjutkan usaha
setelah tidak didanai
DRPM

Mendorong berkembangnya
budaya pemanfaatan hasil
riset PT bagi masyarakat

Waktu pelaksanaan 3
tahun

Membina kerjasama dengan
sektor swasta termasuk
pihak industry dan sektor
pemasaran

Sumber dana dari pihak
lain



PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MITRA (PPDM)



Tujuan Luaran Kriteria Persyaratan Contoh
Mengaplikasikan hasil riset
unggulan PT yang sesuai
dengan urgensi kebutuhan
masyarakat desa

Minimal per tahun
menghasilkan 1 artikel yang
dipublikasikan dalam jurnal
ilmiah ber ISSN (bukan
terbitan PT pengusul) atau
proseding seminar
internasional yang
diselenggarakan di dalam
negri

Diutamakan merupakan
diseminasi dari hasil
penelitian tim pengusul

Tim pengusul berjumlah 4
orang

Desa Mandiri Energi
Desa Wisata Halal
Desa Mandiri Pangan
Desa Herbal
Desa Kerajinan Bambu

Memberikan solusi
terhadap permasalahan
masyarakat desa dengan
pendekatan holistic
berbasis riset multidisiplin

Artikel pada media massa
cetak atau elektronik per
tahun

Desa yang diusulkan
merupakan desa binaan PT
yang ditunjukkan dengan
MoU

Tim pengusul memiliki
rekam jejak keilmuan
sesuai dengan kegiatan
yang diusulkan

Membantu program
Pemerintah dalam
pembangunan masyarakat
dan wilayah desa

Video kegiatan Definisi desa sesuai
dengan UU No 6 Tahun
2014 yaitu desa adat dan
desa administrasi bukan
kalurahan

Melibatkan 4 orang
mahasiswa per tahun

Membantu mensukseskan
terlaksananya program
RPJM desa

Peningkatan keberdayaan
mitra

Minimal melibatkan dua
kelompok masyarakat
produktif secara ekonomi
maupun sosial

Tim pengusul dibentuk atas
rekomendasi Ketua LPPM



TUJUAN LUARAN KRITERIA PERSYARATAN CONTOH

Meningkatkan kemandirian
dan kesejahteraan
masyarakat desa

PT memberikan dana
pendampingan minimal 10 jt
per tahun

Mempercepat
pembangunan desa pada
berbagai bidang secara
berkelanjutan

Pelaksanaan selama 3
tahun

Memperkuat sinergi PT
dengan pemangku
kepentingan terkait dengan
pembangunan desa

Pada tahun kedua dan
ketiga disarankan
mendapatkan dukungan
pendanaan dari Pemda
atau pihak lain

Membentuk desa mitra
sebagai salah satu model
science techno park

Jarak mitra dengan
pengusul maksimal 200 km
atau masih dalam 1 provinsi



PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH (PKW)



Tujuan Luaran Kriteria Persyaratan Dasar Pengajuan
Menciptakan kemandirian,
kenyamanan, dan
kesejahteraan masyarakat
melalui sinergi kepakaran
PT, kebijakan Pemda yang
tertuang dalam RPJMD,
dan potensi masyarakat

Per tahun minimal
menghasilkan publikasi
dalam jurnal ber ISSN
(bukan terbitan PT pengusul
atau prosiding seminar
internasional ber ISBN yang
diselenggarakan di dalam
negri

Mitra terdiri dari 1 desa dan
mengangkat 2
permasalahan

Tim pengusul terdiri dari 4
orang, salah satunya dari
PT mitra

RPJMD Pemda dan
permasalahan masyarakat

Menemukan solusi terhadap
permasalahan yang
dihadapi Pemda maupun
masyarakat yang secara
langsung atau tidak
langsung mempengaruhi
kenyamanan kehidupan
masyarakat

Artikel dalam media massa
cetak atau elektronik per
tahun

PT pengusul wajib bermitra
dengan PT lain yang
terdekat

Tim pengusul min memiliki
2 kompetensi keilmuan
yang berbeda

Video Dana dari Pemda min 100
juta mulai tahun kedua,
sedangkan kalua dari CSR
mulai tahun pertama

Tim pengusul memiliki
rekam jejak keilmuan
dengan masalah yang
diangkat

Peningkatan keberdayaan
mitra

Bisa lintas provinsi, bermitra
dengan PT setempat dan
didanai oleh Pemda
setempat atau CSR

Melibatkan 4 orang
mahasiswa per tahun



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(PPMUPT)



Mempercepat target
capaian renstra
pengabdian kepada
masyarakat PT

Min 1 publikasi per tahun
dalam jurnal ber ISSN
(bukan terbitan PT
pengusul) atau prosiding
seminar internasional ber
ISBN yang
diselenggarakan di dalam
negri

Kegiatan yang
dilaksanakan sesuai
dengan renstra abdimas
PT

Diusulkan oleh PT
dengan status klaster
unggul, sangat bagus,
dan memuaskan

Mengaplikasikan hasil
riset unggulan PT yang
sesuai dengan urgensi
kebutuhan masyarakat

Artikel dalam media massa
cetak/elektronik per tahun

Diutamakan dari hasil
penelitian tim pengusul

1 tim terdiri dari 4 orang

Memberikan solusi
terhadap permasalahan
yang dihadapi masyarakat

Video kegiatan Pelaksanaan 3 tahun Tim pengusul memiliki
rekam jejak sesuai dengan
tema yang diangkat

Peningkatan keberdayaan
masyarakat

Mitra 1 desa/kalurahan
dengan melibatkan 2
kelompok masyarakat per
tahun

Melibatkan 4 orang
mahasiswa per tahun

Jarak pengusul dengan
mitra maksimal 200 km
atau masih dalam 1
provinsi



JUDUL-JUDUL PROPOSAL ABDIMAS YANG LOLOS

MONO TAHUN
• PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN HOME INDUSTRY BERBASIS KUBE DI DESA

PUCUNGREJO GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN MENUJU DESA
YANG MADANI (KKN PPM-2011)

• PENGUATAN KUBE BERBASIS OLAHAN MAKANAN GUNA PENINGKATAN DAYA SAING
PRODUK LOKAL DI DESA PUCUNGREJO (KKN PPM, 2012)

• IBM IKM MAINAN ANAK DI KALURAHAN JURANGOMBO UTARA, KOTA MAGELANG (2012)

• IBM PENGRAJIN TAHU DI TIDAR SELATAN, MAGELANG (2013)

• IBM KELOMPOK WANITA TANI DI DESA KETUNDAN, MAGELANG (2015)

• IBM PENGRAJIN RAMBAK KULIT IKAN DI KOTA MAGELANG (2016)

MULTI TAHUN
• IBW DESA SEWUKAN, KECAMATAN DUKUN: RECOVERY EKONOMI PASCA ERUPSI MELALUI

PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN TERPADU (2012)

• IBW KOTA MAGELANG (2013)

• IBDM GUNA MEWUJUDKAN DESA MANDIRI HERBAL BERBASIS MASYARAKAT YANG
BERKELANJUTAN DI DESA GROWING, TEMPURAN, MAGELANG (2017)

• PPK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG (2018)

• IBIKK PENGEMBANGAN USAHA BENGKEL KAMPUS “UMMAGELANG AUTHORIZED”

• PPUD HOME INDUSTRY GULA SEMUT DI KECAMATAN CANDIMULYO, KABUPATEN
MAGELANG




