
CONTOH:
PROSES PENGUSULAN 

PROPOSAL PPM:



1. Judul:



2. IDENTITAS PENGUSUL



3. MITRA PPM



4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN



5. ANGGARAN (download tamplate excel & buat RAB-nya)





6. RINGKASAN



7. PENDAHULUAN



8. SOLUSI PERMASALAHAN



9. METODE PELAKSANAAN



11. JADWAL



12. DAFTAR PUSTAKA



BIODATA TIM PENGUSUL



GAMBARAN IPTEKS YANG DIKEMBANGTERAPKAN



PETA LOKASI





Contoh: SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA KERJA





Tamplate: SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA KERJA untuk Skema PKM

CATATAN PENTING:
 Dalam kondisi Pandemi Covid 19 ini, 

Surat Pernyataan boleh hanya diisi tidak
perlu diberi Meterai, tidak perlu
ditandatangani dan dicap oleh Mitra
Kerja. Tetapi tetap harus diisi dan
dilampirkan untuk latihan usulan Skema
PKM PPM DRPM Dikti.

 Bilamana memungkinkan menda-patkan
tanda tangan dan cap dari Mitra Kerja
jauh lebih baik, sekaligus survey awal
rencana kegiatan PPM-nya.

 Tamplate Surat Pernyataan Mitra Kerja
(Word/Tinggal Diisi), bisa minta ke LPPM 
Unand (Bapak Feri).



PKM KELOMPOK GURU PAUD DENGAN POLA ASUH HOLISTIK











PKM GURU MATEMATIKA SMP DALAM MENYUSUN BAHAN AJAR MATHEMATICS  
EDUCATION SOFTWAREDI KECAMATAN TAKTAKAN KOTA SERANG



PKM KADER KESEHATAN BERBASIS TERAPI HERBAL DI PONDOK PESANTREN



PKM APLIKASI SOFTWARE PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN PAUD



PKM KADER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI MADIUN











Vacuum Frying
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PerajangTempe

92(Nurcahyo, 2019)



Perajang singkong

93(Nurcahyo, 2019)
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PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PRODUK INTELEKTUAL

KAMPUS (PPUPIK):

Mempercepat proses pengembangan budaya kewirausahaan di 

perguruan tinggi;

Membantu menciptakan akses bagi terciptanya wirausaha baru;

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 (Nurcahyo, 2019)



WUJUD/JENIS PPUPIK:

Diutamakan memiliki keunggulan dan keunikan yang kompetitif

dan prospektif dan tidak bersaing dengan produk masyarakat.

Diprioritaskan produk/jasa merupakan hasil penelitian tim

pengusul

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.
(Nurcahyo, 2019)



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 Rp 200.000.000 per tahun.  

Dana dari perguruan tinggi minimum Rp 30.000.000,- per  

tahun yang selama tiga tahun

(Nurcahyo, 2019)



Persyaratan pengusul PPUPIK:

• 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.

(Nurcahyo, 2019)



Luaran PPUPIK:

• Satu artikel ilmiah per tahun yang dipublikasikan melalui 

Jurnal  nasional ber-ISSN, bukan jurnal terbitan PT

pengusul atau

• Satu prosiding per tahun dari seminar internasional, dan

• Artikel pada media masa cetak/online

• Video kegiatan

• Peningkatan kapasitas dan manajemen usaha

(Nurcahyo, 2019)





Pusat Kajian Anti Rokok



PPUPIK KlinikPAUD





PPUPIK Univ NegeriGorontalo





Pemotongkrupuk

Pemotongceriping

Penirisminyak

Pemotongbahan  

kompos

Penyangrai kopi,

kacang, kemiridll

Penirisminyak



Kapal dari Fiberglass

Kapal dari Fiberglass

Kapal dari Fiberglass









(Nurcahyo, 2019)



(Nurcahyo, 2019)
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PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MITRA

(PPDM):

Tujuan:

 memberikan solusi permasalahan masyarakat desa dengan pendekatan

 holistic berbasis riset multidisiplin;

 mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai 

dengan  urgensi kebutuhan masyarakat desa;

 memberikan penguatan potensi masyarakat desa melalui aplikasi hasil 

riset  unggulan perguruan tinggi; dan

 membentuk Desa Mitra sebagai salah satu model science-techno-park

 perguruan tinggi.

(Nurcahyo, 2019)



Latar belakang PPDM:

• Desa merupakan pusat Perkembangan ekonomi  

masyarakat Indonesia

• Kekayaan dan investasi masyarakat wilayah perdesaan  

berbasis pada kepemilikan properti dan harta (sungai,  

tanah, rumah, lahan, mineral) bahkan kekayaan hayati  

(hutan, peternakan, pertanian, perikanan, dan lain-lain).

• Potensi dikembangkan agar berdaya saing lebih tinggi  

karena berkaitan erat dengan hidup dan kehidupan manusia  

serta lingkungan (Nurcahyo, 2019)



Kriteria dan Pengusulan PPDM:

 Program multi tahun (3 tahun);

 Bermitra dg 1 desa , merupakaan binaan PT/Tim pengusul

 Desa yang dimaksud sesuai dengan UU Nomor 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 Rp 150.000.000 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 provinsi.



Persyaratan pengusul PPDM:

• Tim Pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak 

keilmuan/  sains) yang sesuai dengan kegiatan yang  

diusulkan/masalah yang ditangani.

• Tim pengusul dibentuk institusi atas rekomendasi Ketua  

LPM/LPPM/P3M/DPPM dimana setiap perguruan tinggi  

boleh mengusulkan lebih dari 1 tim untuk Desa Mitra

yang  berbeda.

(Nurcahyo, 2019)



Konsep Integrasi Desa
Sejahtera

KONSEP INTEGRASI  

PROGRAM DESA MITRA

DESA  

KREATIF

DESA  

HIJAU

DESA  

MITRA

DESA

PEDULI

DESA  

SEHAT

DESA

PINTAR



 Desa Sentra Halal Food,

 Desa Kerajinan Bambu,

 Desa Konservasi Tanaman/ Satwa Langka,

 Desa Mandiri Energi,

 Desa Sentra Organic Farming,

 Kampung Nelayan Mandiri

 Desa Cagar Budaya,

 Desa Cagar Alam.

 Sentra-sentra pada desa tersebut menjadi pusat studi aplikasi riset perguruan tinggi, baik 

untuk dosen, mahasiswa, masyarakat, dan stake holders dari dalam dan luar negeri.

CONTOH: HASIL AKHIR PPDM

CATATAN PENTING:
PPM Skema IPTEK Berbasis Program Studi dan Nagari Binaan dapat mengambil salah satu alternatif
tema di atas atau permasalahan yang sejenis (Misal: Desa Binaan/Pengembangan Desa Wisata yang 
dimulai dari pembuatan desain kawasan kemudian dilanjutkan dengan pembangunan secara fisik
secara bertahap, pemberdayaan masyarakatnya berdasarkan potensi lokasi di desa tsb, dsb.)

(Nurcahyo, 2019)

















(Nurcahyo, 2019)



Pemberdayaan UMKM

Aspek Manajerial

Aspek Permodalan  

ProgramKemitraan

Pengembangan Sentra  

Pembinaan Kelompok

Agar keluar  

dari masalah


