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1. Umum

Pedoman kepada Masyarakat Inovatif Pemberdayaan dan Peningkatan UKM (PAPIKU)
merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh sekompok dosen untuk
penguatan peningkatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Program PAPIKU di Perguruan Tinggi
merupakan embrio skim pengabdian Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK), Ipteks bagi Produk
Impor (IbPE), dan Ipteks bagi Inovasi Kreativitas Kampus (Ib-IKK) Ditlitabmas Dikti . Kegiatan
berupa pengembangan budaya kewirausahaan untuk menghasilkan wirausaha-wirausaha
baru di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) kampus, pertumbuhan ekspor produk Indonesia, dan
membina kerjasama sektor swasta/industri dan sektor pemasarannya. Program PAPIKU boleh
multitahun (maksimal 2 tahun), penerapan pengetahuan dan teknologi untuk memberikan
masalah UKM boleh alternative solusi. Pendanaan maksimal Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta
Rupiah)/tahun anggaran. Analisis atas kebutuhan penyelesaian permasalahan di masyarakat
perlu disampaikan sekaligus pemecahannya dan implikasi penerapan/pelaksanaannya.
Indikator persoalan mitra didasarkan analisis data kuantitatif, permasalahan yang
membutuhkan konstribusi keilmuan pengabdi berupa tahapan proses: introduksi, induksi,
evaluasi, dan tindak lanjut pengembangannya.

Misi program PAPIKU adalah memandu PT menyelenggarakan unit layanan
kewirausahaan yang professional, mandiri dan berkelanjutan, berwawasan knowledge based
economy yang bertujuan:

(a) Menciptakan wirausaha baru  mandiri yang berbasis Ipteks,
(b) Meningkatkan ketrampilan manajemen usaha bagi masyarakat industri,
(c) Menciptakan metode pelatihan kewirausahaan yang cocok bagi UKM yang sedang

merintis usaha, dan
(d) Meningkatkan pengembangan UKM dalam merebut peluang ekspor melalui

peningkatan kualitas produk dan pemasaran.
Program PAPIKU dirintis untuk berkelanjutan yang suatu saat usahanya mandiri dan
operasional, sehingga diberi akses seperti halnya nirlaba yang diberi tugas ekstra untuk
mampu menjadi unit profit dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan fasilitas yang
dimiliki, dan produknya dapat merebut peluang ekspor.
Dalam upaya menciptakan wirausaha baru mandiri yang berbasis Ipteks diharapkan sesuai
dengan bidang ilmunya, program PAPIKU dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan
kewirausahaan, menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan magang pada perusahaan
yang mapan dan memfasilitasi berwirausaha. Pelatihan dilaksanakan untuk memberikan
pengetahuan kewirausahaan, mendorong tumbuh-nya motivasi berwirausaha, meningkatkan
pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan, dan pemasaran) serta membuat
rencana bisnis atau studi kelayakan usaha sehingga dapat merebut peluang ekspor. Kegiatan
magang pada perusahaan/unit-unit usaha dilaksanakan untuk memberikan pengalaman
praktis kewirausahaan kepada mahasiswa dengan cara ikut bekerja sehari-hari pada
perusahaan tersebut. Mahasiswa yang berminat atau baru merintis usaha dapat
menyempurnakan kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan sebelumnya untuk
meningkatkan usahanya hingga produknya merebut peluang ekspor.
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2. Sasaran dan Ruang Lingkup PAPIKU
Program PAPIKU dapat dilakukan maksimal 2 (dua) tahun berturutan. Setiap tahunnya

wajib mengelola sebanyak 10 tenant dari sebanyak mungkin program studi di UMS. Jika
misalnya ada 5 (lima) orang tenant telah menjadi wirausaha pada tahun pertama, maka
program PAPIKU tahun kedua wajib merekrut jumlah tenant yang sama yaitu 5 orang.
Rencana untuk kegiatan tahun pertama harus rinci, sedangkan tahun kedua boleh secara garis
besarnya saja. Setiap tahun rencana kegiatan harus dituangkan dalam laporan tahunan
kegiatan untuk dinilai kelayakan kelanjutannya. Dana yang disediakan UMS maksimal Rp.
10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per tahun kegiatan PAPIKU. Pencairan dana dilakukan
dalam 2 tahapan, tahap 1 sebesar 70% dan tahap 2 sebesar 30%. Tahap ke 2 baru dapat
dicairkan jika laporan akhir/laporan tahunan sudah diterima LPPM UMS tepat waktu seperti
dalam kontrak kerjasama.

3. Luaran Program PAPIKU
Program kegiatan PAPIKU sebagai embrio 3 skim kegiatan Ipteks bagi Masyarakat (IbK),

Produk Ekspor (IbPE), dan Inovasi dan Kreativitas Kampus (Ib-IKK) maka keluarannya dapat
mengacu salah satu skim kegiatan tersebut.

(A) Luaran Kegiatan IbK: 5 wirausaha baru mandiri berbasis Ipteks per tahun yang siap
berkompetisi di masyarakat dan 80% dari calon wirausaha tahun pertama menjadi
wirausaha baru.

(B) Luaran Kegiatan IbPE: meningkatanya nilai asset UKM, bertambahnya jumlah dan
mutu produk yang dipasarkan, dan meningkatnya imbalan jasa bagi semua yang
terlibat.

(C) Luaran Kegiatan Ib-IKK : produk jasa dan/atau barang komersial yang terjual dan
menghasilkan pendapatan bagi PT, paten, dan up-dating ilmu pengetahuan dan
teknologi di PT.

4. Kualifikasi Pengusul PAPIKU
Pengabdian Masyarakat Kompetitif (PAPIKU)  ini dapat diraih oleh dosen tetap yang

memiliki NIDN,  dilakukan secara kelompok yang melibatkan maksimal 4 dosen ( 1 ketua dan 3
anggota) dan dipersyaratkan melibatkan mahasiswa. Setiap Dosen berhak mengajukan satu
usulan PAPIKU dalam satu semester.

5. Tahapan Proses Realisasi PAPIKU
Usulan program PAPIKU harus diterima selambat-lambatnya pada Bulan Juli untuk

Tahun anggaran semester Gasal dan Bulan Januari untuk anggaran semester Genap. Untuk
Dosen yang mengajukan Usulan Proposal Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK), Produk Ekspor (IbPE),
dan Inovasi dan Kreativitas Kampus (Ib-IKK) DP2M Dikti, jadwal pengusulannya menyesesuaikan
Jadwal DP2M yang dapat diakses langsung lewat http://www.dikti.go.id atau
http://lppm.ums.ac.id.
A. Usulan, meliputi struktur dasar berikut

1. Sampul Muka; Sampul muka warna biru muda dengan ukuran kertas A-4, seperti contoh
berikut.
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2. Halaman Pengesahan; diketahui oleh Dekan/Ketua Program Studi dan Ketua LPPM, lihat
contoh berikut.

3. Judul; cukup menuliskan PAPIKU Kewirausahaan, PAPIKU Produk Ekspor, PAPIKU Inovasi
dan Kreatifitas Kampus, dll.

4. Analisis Situasi; uraikan secara ringkas, jelas dan selengkap mungkin (didukung data
kuantitatif) kondisi kewirausahaan di UKM atau Majlis Ekonomi di Ranting/Cabang
Muhammadiyah saat ini, sehingga mampu memberi informasi tentang permasalahan
terkait industry, produk, dan pemasarannya.

5. Metode Pelaksanaan; uraikan pola rekruetmen tenant peserta kewirausahaan, metode
pendekatan yang akan dilakukan (pelatihan, magang pada industri, pola pembimbingan,
dan pengawasan), pola pemberian bantuan teknologi, aspek bisnis UKM, kemungkinan
adanya kolaborasi lembaga di luar kampus, dan pola operasinya.

6. Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan; jelaskan secara rinci mengenai persiapan,
pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kewirausahaan mengacu pada uraian metode
pelaksanaan, buat jadwal keseluruhan kegiatan dalam bentuk matriks.

7. Kelayakan Perguruan Tinggi; jelaskan kualifikasi Tim Pelaksana, relevansi skill tim,
sinergisme tim, dan pengalaman dalam kegiatan kewirausahaan, gambarkan struktur
organisasi tim, fasilitas kewirausahaan UKM, Ranting/Cabang Muhammadiyah, sumbar
daya akses pasar, relasi bisnis dan teknologi.

8. Biaya Pekerjaan; buat tabel yang menunjukkan hubungan antara kegiatan dan biaya,
kelayakan usulan biaya yang dirinci dari butir: honorarium (maksimum 30%), bahan
habis pakai, peralatan, perjalanan, dan lain-lain pengeluaran.

Lampiran-lampiran
Lampiran 1     Tim Pelaksana Kegiatan dan Nara Sumber (warna biru muda)
Lampiran 2 Surat Kesediaan Ketua Tim untuk melaksanakan tugas Program PAPIKU

B. Penilaian Usulan, dilaksanakan oleh reviewer yang ditunjuk oleh LPPM UMS yang menitik
beratkan pada  kelengkapan administrasi usulan, kesesuaian dengan Pedoman Program
PAPIKU, dan kelengkapan lampiran usulan.

C. Pengumuman dan Kontrak kerja, LPPM akan mengumumkan pelaksana program dan usulan
yang dinyatakan lolos setelah dilakukan perbaikan (diketahui reviewer) dilakukan kontrak
kerja.

D. Laporan Tahunan
Seluruh pelaksana Program PAPIKU untuk jangka waktu yang diprogramkan selama 2-3

tahun diwajibkan menyusun Laporan Tahunan dan diserahkan ke LPPM sebelum pencairan
dana tahap akhir dilakukan. Laporan Akhir (untuk pelaksanaan 2-3 tahun) disusun sedemikian
rupa sehingga dapat langsung ditransformasikan ke dalam bentuk basis data. Sistematika
laporan akhir disusun mengikuti struktur berikut.
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FORMAT USUL PENGABDIAN MASYARAKAT INOVATIF PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN UKM
(PAPIKU) UMS

PAPIKU

Judul Pengabdian Masyarakat

USUL PENGABDIAN

Oleh:

................................. *)

FAKULTAS .............

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012

*) Tuliskan semua nama peneliti, lengkap dengan gelar akademik
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HALAMAN PENGESAHAN USUL PENGABDIAN INOVATIF DAN PEMBERDAYAAN UKM (PAPIKU)

1. Judul : ...........................................
2. Ketua Tim Pengusul

 Nama Lengkap : ...............................
 NIDN : ...........
 Jabatan/Golongan : ...................
 Jurusan/Fakultas : ..............
 Perguruan Tinggi : ....................
 Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : ................................................
 Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : ............................................

3. Anggota Tim Pengusul Kegiatan
 Dosen : .............Orang
 Praktisi : ............. orang
 Teknisi/Programer : ............. orang

4. Peserta
 Mahasiswa PKM : .......................
 Utusan Ranting/Cabang : .......................

5. Biaya Total
 Dikti : Rp...................
 Perguruan Tinggi : Rp...................
 Sumber lain (sebutkan...............) : Rp...................

6. Tahun Pelaksanaan : Tahun....s/d..... (3 tahun)

Mengetahui,
Dekan

Cap
Tandatangan

Nama Jelas,
NIDN

Kota, tanggal bulan tahun
Ketua Tim Penyusun,

Tanda tangan

Nama Jelas, NIDN
Mengetahui,

Ketua LPPM-PT

Cap & tanda tangan

Nama Jelas, NIDN
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LAPORAN AKHIR

PROGRAM  PENGABDIAN MASYARAKAT INOVATIF PEMBERDAYAAN

DAN PENINGKATAN UKM (PAPIKU) UMS

Judul

PAPIKU..................................

DIBIAYAI OLEH

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

DENGAN SK NOMOR: ..............................

Nama, NIDN Ketua Tim Pelaksana

Nama, NIDN Angggota Tim Pelaksana

FAKULTAS .............

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Bulan.. 2012

*) Tuliskan semua nama peneliti, lengkap dengan gelar akademik
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Sistematika Laporan:

Sampul Muka (biru muda)

Halaman Pengesahan

1. Judul Kegiatan : ………………..
2. Kelembagaan PAPIKU : Di bawah Koordinasi LPPM UMS
3. Ruang PAPIKU
3.1. Ruang Administrasi
3.2. Fasilitas Ruang
3.3. Fasilitas Manajemen
3.4. Fasilitas Pelatihan
3.5. Laboratorium Pendukung

: …… m²
: AC/ Fan / Non AC/ Non Fan / Mabeler
: Computer & internet/telepon/faks
: Sebutkan untuk masing-masing tenant
: Sebutkan untuk masing-masing tenant

3.5.1. Fasilitas Peralatan : Sebutkan untuk masing-masing tenant
3.5.2. Fasilitas Ruang Pelatihan : …. m²

4. Tim PAPIKU
4.1.Jumlah Dosen/Instruktur : ……. Orang
4.2.Jumlah Praktisi : ……. Orang
4.3.Teknisi/Programer
4.4.Gelar Akademik Tim
4.5.Gender
4.6. Prodi/Fakultas

: ……. Orang
: S3…. Orang; S2…. Orang; S1…. Orang;D3……. Orang
: Laki-laki……. Orang; Perempuan……. Orang
:

5. Tenant PAPIKU
5.1.Jumlah tenant saat ini

 Mahasiswa UKM
 Ranting/Cabang
 Alumni

:
:
:

……. Orang
……. Orang
……. Orang

5.2. Jenis Produk Tenant : Barang……… buah
Jasa…… model

5.3.Rencana Lokasi Usaha :
5.4.Potensi Bisnis tenant : Sebutkan untuk masing-masing tenant
6. Model PAPIKU : o Pelatihan Pembuatan Produk

o Pelatihan Manejemen Bisnis
o Magang di Perusahaan
o Sarasehan Dunia Usaha
o Kunjungan dan Konsultasi
o Lain-lain

6.1. Jumlah Pelatihan Pembu-atan
Produk

: ……. Pelatihan/tahun

6.2.Jumlah Pelatihan Manajemen bisnis : ……. Pelatihan/tahun
6.3.Lokasi tempat magang : Sebutkan untuk masing-masing tenant
6.4.Jenis Usaha tempat magang : Sebutkan untuk masing-masing tenant
6.5.Jumlah sarasehan dunia usaha : …….sarasehan/tahun
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6.6.Jumlah kunjungan dan konsul : …. Kunjungan/konsultasi/tahun
7. Pelaksanaan Program
7.1.Teknologi yang diimplemen-tasikan

dalam tenant
: Sebutkan untuk masing-masing tenant

7.2.Pemasaran Produk tenant : o Mandiri
o Via agen pemasaran

7.3.Pendanaan usaha tenant
7.3.1. Biaya Program PAPIKU : Rp………….
7.3.2. Sumber Dana :
7.3.2.1. Dana LPPM UMS
a)Tahun I : Rp………
b)Tahun II : Rp……….
c)Tahun III : Rp………..
7.3.2.2.Sumber Lain
a)Tahun I : Rp………
b)Tahun II : Rp……….
c)Tahun III : Rp………..
7.3.3.Realisasi Penggunaan Dana
a)Biaya manajemen pengelolaan : Rp………
b)Biaya pembinaan tenant : Rp……….

8. Penambahan Tenant
a)Tahun I : ……. Orang
b)Tahun II : ……. Orang

9. Evaluasi Kinerja Program
9.1.Kondisi usaha mahasiswa sebelum

dan setelah jadi tenant
: Sebutkan untuk masing-masing tenant

9.2.Rencana bisnis yang direalisasikan
penyandang dana

: Sebutkan untuk masing-masing tenant

9.3.Jumlah tenant yang menjadi
wirausaha baru mandiri
a)Tahun I : ……. Orang
b)Tahun II : ……. Orang
c)Tahun III : ……. Orang

9.4.Upaya menjaga keberlanjutan
program PAPIKU

:

9.5.Usul penyempurnaan program
PAPIKU

:

9.5.1.Model usaha kegiatan :
9.5.2.Anggaran biaya : Rp………
9.5.3.Lain-lain usulan :

10 Dokumentasi
 Foto Fasilitas Ruang :
 Foto Witausaha baru :
 Foto Produk yang perspektif :
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