
Panduan Pengabdian kepada Masyarakat 
Kemitraan Internasional (PkM-KI) 

 

i 
 

 

 
 

 
  



 
 Panduan Pengabdian kepada Masyarakat 

Kemitraan Internasional (PkM-KI) 
ii 
 

PANDUAN 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
KEMITRAAN INTERNASIONAL  

(PkM-KI) 

Panduan  
Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan Internasional 

10 hal., 21 cm 
ISBN: 978-602-361-399-1 
 

 
 

 
Tim Penyusun: 
Ketua : Prof. Ir. Sarjito, M.T., Ph.D. 
Anggota : Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum.

      Prof. Dr. Muhtadi, M.Si. 
   Dr. Kuswaji Dwi Priyono 
   M. Nurhanafi, S.Kom. 
   Tugiyanti, S.E. 
   Ernawati Soraya Aprilianti 
 
Editor : Rokhmad Andria Pradessya, S.Kom. 
 
Setting Layout : Rokhmad Andria Pradessya, S.Kom. 
   M. Nurhanafi, S.Kom. 
    
Copyright © 2022 Hak Cipta Pada Penyusun 
 
Penerbit Muhammadiyah University Press 
Jl. Ahmad Yani No. 157 Pabelan, Kartasura, Surakarta 57169,  
Jawa Tengah, Indonesia 
Telp. 0271-717417-2172, email: muppress@ums.ac.id  
 
 
Data Katalog dalam Terbitan 
 

mailto:muppress@ums.ac.id


Panduan Pengabdian kepada Masyarakat 
Kemitraan Internasional (PkM-KI) 

 

iii 
 

PENGANTAR 
 
 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

Puji dan syukur, Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, 
yang  telah  melimpahkan  rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan Inter-
nasional (PkM-KI) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 

Tahun 2022 dapat tersusun. Penyusunan panduan ini mengacu 
kepada Permendikbud 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke-

budayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indi-
kator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN), Buku 

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 
XIII Edisi Revisi tahun 2022 yang diterbitkan oleh DRTPM Ke-
mendikbudristek, Renstra Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2017-2021 dan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyara-
kat Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017-2022.  

Buku Panduan PkM-KI ini memberikan informasi kriteria 

umum, khusus, petunjuk teknis pengajuan usulan pengabdian 
kepada masyarakat, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

dosen diskema yang diusulkan. Pada akhirnya, kami harapkan 
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di UMS 
menghasilkan produk bermanfaat bagi masyarakat luas dan 

meningkatkan kemampuan daya saing UMS untuk berkompetisi 
di tataran global sebagai wujud reputasi di kawasan Asia. 

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada Rektor Univer-
sitas Muhammadiyah Surakarta dan segenap pimpinan atas 
dukungannya kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat dan 

Pengembangan Persyarikatan dalam penyusunan buku panduan 
ini. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan 

pimpinan dan staf LPMPP yang telah bekerja keras dalam me-
nyusun Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat untuk 
kemajuan kinerja pengabdian kepada masyarakat.   
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Tak ada gading yang tak retak, semoga buku panduan ini 

dapat menjadi acuan teknis untuk membuat usulan pengabdian 
kepada masyarakat. Terima kasih.  

 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 

Surakarta, 14 Juni 2022 
 

 
Ketua LPMPP UMS 
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A. Pendahuluan 

Program Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan 

Internasional (PkM-KI) ini merupakan salah satu program 

pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh Lem-

baga Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Persyarikatan 

(LPMPP) Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk tujuan 

penguatan dan pengembangan PkM dengan mitra luar negeri.  

Program ini merupakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu 

pengabdian berkolaborasi dengan PT/akademisi/aktivis 

LSM/PCIM di luar negeri. Sasaran pengabdian ini adalah warga 

negara  Indonesia atau komunitas warga negara Indonesia di 

luar negeri. Kegiatan PkM luar negeri ini diharapkan menjadi sa-

lah satu strategi penguatan dan rekognisi institusi, prodi 

dan/atau dosen tim pelaksana PkM di kancah internasional. 

UMS sebagai salah satu institusi Perguruan Tinggi Muham-

madiyah (PTM) berkewajiban untuk mewujudkan dan 

mengimplementasi gagasan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

yang memancangkan tekadnya dalam menyebarkan Islam 

Washatiyah. Tentu sosialiasi tersebut tidak hanya ada di Indone-

sia tetapi juga menyebar keseluruh pelosok dan penjuru dunia. 

Muhammadiyah sudah memiliki 26 cabang istimewa di berbagai 

negara, tujuh pimpinan ranting istimewa, tiga pimpinan cabang 

istimewa Aisyiah dan tiga tapak suci, Muhammadiyah juga sudah 

mendirikan TK ABA di Malaysia dan Mesir, lembaga pendidikan 

dasar di Melbourne Australia dan pendidikan tinggi Muhammadi-

yah di Johor Baru Malaysia. Melalui pendirian dan pengembangan 

cabang istimewa dan amal usaha di luar negeri ini Muhammadi-

yah diharapkan akan dapat mengembangkan Islam Washatiyah 
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dan Islam berkemajuan yang diharapkan akan dapat menjadi in-

spirasi bagi dunia. 

Program Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan Inter-

nasional (PkM-KI) dilaksanakan dalam bentuk jaringan ker-

jasama yang sinergis antara UMS dengan berbagai pemangku 

kepentingan di luar negeri dan berorientasi pada pengembangan 

AUM, penguatan daya saing, kemandirian dan kesejahteraan mi-

tra di luar negeri. Adapun sasaran utama dari program ini adalah 

warga negara Indonesia atau komunitas warga negara Indonesia 

di luar negeri.  

Program PkM ini sesuai arahan Pimpinan UMS dan Pimpinan 

Persyarikatan, dapat bekerja sama dan melibatkan PCIM di luar 

negeri. Dan memungkinkan diekspansi dengan Govern-

ment/PT/NGO untuk sasaran warga negara asing di luar negeri. 

 

B. Tujuan 

1. Memenuhi kriteria akreditasi perguruan tinggi (PT) da-

lam bentuk pengabdian kepada masyarakat inter-

nasional menuju world class university. 

2. Mengembangkan aktifitas pengabdian kepada masyara-

kat dengan melibatkan mitra luar negeri. 

3. Memberdayakan dan memperkuat masyarakat migran, 

Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) & PCIM serta 

penduduk asli (native) di luar negeri agar mandiri dan 

berdaya saing, sebagai basis gerakan persyarikatan Mu-

hammadiyah di luar negeri. 

4. Memberikan pengalaman riil di lapangan bagi maha-

siswa dan dosen pembimbing untuk memahami persoa-

lan dan memberi solusi pemecahan masalah dalam 
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masyarakat dan pelaksanaan dakwah Al Islam & Kemu-

hammadiyahan di luar negeri. 

 

C. Manfaat Program 

Manfaat program Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan 

Internasional (PkM-KI) ini diarahkan untuk memberikan manfaat 

kepada sasaran antara dan sasaran strategis, yaitu: 

Sasaran Antara : 

1. Terbentuknya model-model AUM/PCIM/Komunitas mitra di 

luar negeri yang Mandiri dan Sejahtera sebagai implemen-

tasi dakwah Muhammadiyah yang berkemajuan; 

2. Tersosialisasinya nilai-nilai AIK bagi warga/komunitas Indo-

nesia di luar negeri, dan pengembangan pola kemitraan PkM 

Internasional untuk penguatan gerakan dakwah Muham-

madiyah di level internasional. 

3. Memberikan pengalaman empiris dan faktual bagi maha-

siswa dan dosen pelaksana PkM kemitraan Internasional 

tentang persoalan dakwah dan AIK di luar negeri.  

Sasaran Strategis : 

1. Peningkatan kerjasama PkM dengan mitra luar negeri; baik 

Government/NGO/PT untuk pengembangan dakwah AIK 

dan Persyarikatan di luar negeri; 

2. Gerakan dakwah Muhammadiyah dan pengembangan kader 

di luar negeri semakin kuat dan meluas. 

3. Realisasi internasionalisasi ide, pemikiran dan paham keaga-

maan Muhammadiyah, dan bukti nyata “Gerakan Menc-

erahkan Semesta”. 
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D. Luaran 

Luaran wajib program Pengabdian kepada Masyarakat 

Kemitraan Internasional (PkM-KI) ini adalah: 

1. Publikasi pada jurnal internasional/nasional atau prosiding di 

seminar internasional/nasional, video kegiatan, media popu-

lar/ilmiah popular; 

2. Luaran secara administratif (laporan kemajuan dan akhir); 

 

Sedangkan luaran tambahan dari program ini adalah: 

1. Luaran Iptek lainnya; 

2. Hak Kekayaan Internasional; 

3. Paten; 

 

E. Mitra Pengabdian Masyrakat 

Sasaran mitra dari kegiatan PkM skim Pengabdian kepada 

Masyarakat Kemitraan Internasional (PkM-KI) ini adalah mitra 

Perguruan Tinggi/LSM/AUM/PCIM/kelompok masyarakat atau 

komunitas WNI, Government/NGO/Perguruan Tinggi untuk sasa-

ran warga negara asing di luar negeri. 

 

F. Waktu Kegiatan 

Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat 

Kemitraan Internasional (PkM-KI) ini   dirancang untuk waktu 

pelaksanaan pendampingan/pemberdayaan selama 1-2 bulan. 

Waktu pengusulan proposal Hibah PkM ini akan diatur oleh 

Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Persyari-

katan (LPMPP). 
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G. Besaran Pendanaan  

Besaran dana pembiayaan untuk Pengabdian kepada 

Masyarakat Kemitraan Internasional (PkM-KI) maksimum senilai 

Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dengan melibatkan 

1-2 dosen anggota dan 3-10 mahasiswa untuk jangka waktu 

pelaksanaan selama 1-2 bulan. Dukungan dana diterima melalui 

dua tahap, tahap pertama sebesar 70% dan tahap kedua sebesar 

30%. Dana tahap kedua dapat diterima setelah menyerahkan 

Laporan kemajuan kegiatan. 

Penggunaan dana kegiatan PkM maksimal Rp 40.000.000,-/ 

judul dialokasikan untuk biaya sebagaimana dalam tabel berikut; 

Tabel 1. Komponen Pembiayaan P2DAI-KI 

No Komponen Besaran 

1 Tiket PP per Peserta 
At cost 

(ekonomi) 

2 Biaya Hidup 

Standar sekolah 

luar negeri 

setempat 

3 
Travel Dokumen dan settle-

ment/orang 
Rp. 1.000.000 

4 Biaya lain yang rasional Negosiated 

 

Sumber pendanaan kegiatan PkM-KI 

a. Dana RPUPA LPMPP UMS 

b. Dana mandiri mahasiswa yang mengikuti kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Kemitraan Internasional 

(PkM-KI). 

c. Dana Kolaborasi dan kemitraan Nasional maupun Inter-

nasional. 
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H. Persyaratan Pengusul 

Pendaftar program Pengabdian Kepada Masyarakat 

Kemitraan Internasional (PkM-KI) harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
1. Ketua tim PkM-KI adalah dosen minimal S2 Lektor atau S3 

AA. 
2. Anggota tim PkM-KI terdiri 1-2 orang dosen dan 3-10 maha-

siswa, susunan tim diutamakan melibatkan dosen PTMA di 
luar UMS dengan sharing pendanaan 25% dari total dana 
yang disetujui. 

3. Kegiatan PkM bersifat "multidisiplin" dengan anggota berasal 
dari unit yang berbeda (Fakultas/Program Studi/Sekolah 
Vokasi/Sekolah Pascasarjana). 

4. Ketua tim pengusul hanya boleh mengajukan satu proposal 
yang bisa didanai pada periode / batch pendanaan yang 

sama. 
5. Ketua Pengusul tidak memiliki tanggungan laporan kegiatan 

pengabdian masyarakat sebelumnya yang didanai oleh 

LPPM/LPMPP UMS. 
6. Jumlah dana maksimum adalah Rp 40.000.000,-(Empat 

puluh juta rupiah) per proposal untuk periode pelaksanaan 
selama 1-2 bulan kegiatan PkM di luar negeri. 

7. Persyaratan Kualitas Program: 

a. Proposal berisi rumusan masalah, konsep dan rencana 
kerja, implementasi kegiatan bersama mitra PkM di luar 
negeri (Community based or Development Komunitas 

mitra/ AUM/PCIM based). 
b. Program kerjasama dengan mitra PkM di luar negeri 

lebih diutamakan yang bersifat berkesinambungan (mul-
tiyear collaboration). 

c. Proposal dapat menjelaskan sistem atau mekanisme 

penjaminan mutu, pengembangan program, kerjasama 
dan keberlanjutan program. 
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d. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat Kemitraan Internasional (PkM-KI) ini berhak 
mendapatkan konversi matakuliah dari Prodi sebesar 

minimal 5 sks / bulan pelaksanaan PkM di luar negeri. 
 

 

I. Seleksi Proposal 

Seleksi dan penjaminan mutu proposal dimaksudkan untuk 

menjaring dan menjaga mutu proposal yang memenuhi 

persyaratan dalam pengembangan mutu substansi dan 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 

Adapun seleksi proposal Hibah Pengabdian kepada 

Masyarakat Kemitraan Internasional (PkM-KI) dilakukan 

berdasarkan kriteria dan skor seperti dalam Tabel berikut: 

 

No Kriteria yang dinilai 
Bobot 

(%) 
Skor 

Nilai 

(Skor x 

bobot) 

1. ANALISIS SITUASI DAN 
PERMASALAHAN DESA SASARAN 

 
Potensi sumber daya dan kondisi eksisting 
mitra di luar negeri; urgensi permasalahan 

mitra di luar negeri. 

15 

  

 

2. 

PROGRAM DAN SOLUSI YANG 
DITAWARKAN 

 
Program Kegiatan: kelayakan metode, 
kejelasan indikator capaian, kecocokan 
permasalahan dengan program dan solusi 
yang akan dilakukan dan kesesuaian 
program dengan kompetensi 
SDM/personalia 

 

40 

  



 
 Panduan Pengabdian kepada Masyarakat 

Kemitraan Internasional (PkM-KI) 
8 
 

3. POTENSI KEBERLANJUTAN PROGRAM 
 
Potensi keberlanjutan program: ketersediaan 
roadmap kegiatan, serta rencana sumber 
pendanaan, daya dukung masyarakat, 
keterlibatan kerjasama dengan mitra 
pendukung program (swasta/pemerintah), 
biaya, sarana dan prasarana 

25 

  

4. TARGET LUARAN 

Target luaran kegiatan yang 

mendukung tercapainya kon-
disi mitra yang lebih  Mandiri, 
berdaya saing dan Sejahtera 

a. Program mampu 

mengentaskan masalah sosial 

yang dihadapi oleh 

masyarakat 

b. Program mampu mendorong 

tumbuhnya inisiatif dan 
kreatifitas masyarakat 

c. Program mampu 

mengembangkan potensi lokal 
yang ada baik SDA maupun 
SDM 

d. Program mampu mendorong 

kemandirian masyarakat 

20 

  

 TOTAL 100   

 

Keterangan: 

Setiap kriteria diberi Skor: 1,2,3,5,6,7 (1=Buruk, 2=Kurang, 3= 

Cukup, 5=Baik, 6=Sangat baik, 7=Sangat baik sekali) dengan 

Passing Grade = 450. 

 

J. Penutup 

Semoga panduan ini dapat menjadi acuan yang jelas dalam 

penyusunan dan penilaian proposal Program Hibah Pengabdian 
kepada Masyarakat Kemitraan Internasional (PkM-KI). 
Lampiran 1. Format halaman sampul proposal 
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USULAN KEGIATAN 

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
KEMITRAAN INTERNASIONAL (PkM-KI) 

 
 

 
 
 

[JUDUL PROGRAM] 
 

 
 

Oleh: 
Nama Pengusul (Ketua)  

Nama Pengusul (Anggota)  

Nama Pengusul (Anggota Mahasiswa) 
Nama Pengusul (Anggota Mahasiswa) 
Nama Pengusul (Anggota Mahasiswa) 

 
 

 
Nama Fakultas/Program Studi 

UNIVERSITAS MUHAMMADIAYAH SURAKARTA 

TAHUN 2022
Lampiran 2 : Format  Halaman Pengesahan 
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HALAMAN PENGESAHAN 

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KEMITRAAN INTER-
NASIONAL (PkM-KI) 

 

Judul PkM :  

   

Prodi Pengusul :  

Tim Pengusul   

Nama Ketua Pengusul :  

Program Studi :  

NIDN/NIK :  

Nama Anggota Pen-

gusul 1 

:  

Program Studi :  

Anggota Mahasiswa   

Anggota Mahasiswa 1 :  

NIM :  

Prodi/semester :  

Anggota Mahasiswa 2 :  

NIM :  

Prodi/semester :  

Anggota Mahasiswa 3 :  

NIM :  

Prodi/semester :  

Anggota Mahasiswa 4 :  

NIM :  

Prodi/semester :  

Anggota Mahasiswa 5 :  

NIM :  

Prodi/semester :  

Dst (jika lebih dari 5)   

   

Lokasi kegiatan/mitra di 

negara 

:  

 10 
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Usulan Anggaran              : - diusulkan  Rp. ……………. 

Kontribusi Mitra                : - Rp. ……………. 

    (dalam bentuk; …………………….) 
 

 Kota, tanggal-bulan tahun 

Mengetahui, 

Dekan/Ketua Program Studi, 

 

Tanda tangan 

 

(Nama lengkap & gelar) 

NIK. 

 

 

Ketua Tim Pengusul, 

 

Tanda tangan 

 

(Nama lengkap & gelar) 

NIK. 

 

Menyetujui, 

Ketua LPMPP UMS 

 

 

 

Prof. Ir. Sarjito, M.T., Ph.D. 

NIK. 624 
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KOP SURAT INSTITUSI MITRA 

 
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA MITRA 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Mitra PkM Program Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan Inter-
nasional (PkM-KI) 
Nama  : 

Jabatan  : 
Institusi  : 
Telepon  : 

Alamat  : 
 
menyatakan bersedia untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan 

PkM Program Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan Internasional 
(PkM-KI) dengan judul: 
 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk di-
pergunakan sebagaimana mestinya. 

(kota domisili), 2022 
Yang Menyatakan, 
 

Mitra Kerjasama    Ketua Tim Pengusul 
 
 

 
(nama lengkap)    (nama lengkap) 
 

Menyetujui, 
Ketua Program Studi 

 

 
(Nama lengkap dan gelar) 

NIK. 

 
 

Lampiran 4. Surat Persetujuan Pimpinan Program Studi 
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KOP SURAT INSTITUSI MITRA 

 

SURAT PERSETUJUAN PIMPINAN PROGRAM STUDI 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
Nama lengkap & gelar : 
NIK   : 

Jabatan   : 
Program Studi  : 
Dengan ini menyatakan persetujuan untuk pelaksanaan PkM 

Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan Internasional (PkM-KI) yang 
berjudul:  
 

 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk di-
pergunakan sebagaimana mestinya. 

 
Surakarta, ……………………2022 

Menyetujui, 
Ketua Program Studi 

 

Ttd & stempel 
 
 

(Nama lengkap) 
NIK. 

14
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Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat perma-
salahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai 

dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyara-
kat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan sing-
kat rencana kegiatan yang diusulkan. 

4. BAB 1. PENDAHULUAN 
Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian 

analisis situasi dan permasalahan mitra. Deskripsi lengkap 
bagian pendahuluan memuat hal-hal berikut. 
a. ANALISIS SITUASI 

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada 
kondisi terkini mitra yang mencakup hal-hal berikut. 
1) Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi 

produktif 
 Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan 

data dan gambar/foto situasi mitra. 
 Uraikan segi produksi dan manajemen usaha mi-

tra. 
 Ungkapkan selengkap mungkin persoalan yang 

dihadapi mitra. 
2) Untuk Mitra yang mengarah ke ekonomi produktif 

 Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan 
data dan gambar/foto situasi mitra 

 Jelaskan potensi dan peluang usaha mitra 
 Uraiankan dan kelompokkan dari segi produksi 

dan manajemen usaha 
 Ungkapkan seluruh persoalan kondisi sumber 

daya yang dihadapi mitra 

Proposal program riset keilmuan ditulis di atas kertas A4 dengan 

huruf Tahoma  font 11 dan jarak baris 1,5 spasi. Format yang 
disajikan dalam proposal adalah sebagai berikut: 

1. HALAMAN SAMPUL/COVER (Lihat Lampiran 1) 
2. HALAMAN PENGESAHAN (Lihat Lampiran 2) 
3. RINGKASAN 
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3) Untuk Mitra yang tidak  produktif secara ekonomi / 

social 
 Uraiakan lokasi mitra dan kasus yang ter-

jadi/pernah terjadi dan didukung dengan  data 
dan gambar/foto 

 Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat 
ini misalnya terkait dengan layanan  kesehatan, 

pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan 
lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta 

aksara dan lain-lain.  
b. PERMASALAHAN MITRA 

Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasa-

lahan prioritas mitra yang mencakup hal-hal berikut ini.  
1) Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi 

produktif: penentuan permasalahan prioritas mitra 

baik produksi maupun manajemen yang telah di-
sepakati bersama mitra. 

2) Untuk Mitra yang mengarah ke ekonomi produktif: 
3) penentuan permasalahan prioritas mitra baik 

produksi maupun manajemen untuk berwirausaha 

yang disepakati bersama 
4) Untuk Mitra yang tidak  produktif secara ekonomi / 

sosial: nyatakan persoalan prioritas mitra dalam 
layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik 
sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, pre-

manisme, buta aksara dan lain-lain. 
5) Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama 

mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang di-

sepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan pro-
gram PkM. 

 
5. BAB 2. SOLUSI PERMASALAHAN MITRA 
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Solusi permasalahan maksimum terdiri atas 1500 kata yang 

berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk me-
nyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Deskripsi lengkap 

bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut. 
a. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk me-

nyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara 

sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi 
harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.  

b. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-
masing solusi tersebut baik dalam segi produksi maupun 
manajemen usaha (untuk mitra ekonomi produktif / 

mengarah ke ekonomi produktif) atau sesuai dengan so-
lusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari 

kelompok masyarakat yang tidak produktif secara 
ekonomi / sosial.  

c. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat 

mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan. 
d. Uraikan hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan 

kegiatan yang akan dilaksanakan 

 
6. BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang 
menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam 
melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi per-

masalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksa-
naan untuk mengatasi permasalahan sesuai tahapan beri-

kut. 
a. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif 

dan mengarah ke ekonomi produktif, maka metode 

pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan pada min-
imal 2 (dua) bidang permasalahan yang berbeda yang 
ditangani pada mitra, seperti: 

1) Permasalahan dalam bidang produksi. 
2) Permasalahan dalam bidang manajemen. 
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3) Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-

lain. 
b. Untuk Mitra yang tidak produktif secara ekonomi / sosial, 

nyatakan tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh 
guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik 
yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut 

dibuat secara sistematis yang meliputi layanan 
kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, 

kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, 
buta aksara dan lain-lain. 

c. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan 

program. 
d. Uraikan bagaimana evaluasi pelaksanaan program dan 

keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PKM 
selesai dilaksanakan. 

 

7. BAB 4. LUARAN 
Jelaskan luaran (output) apa saja yang menjadi target 
utama (wajib) dan target tambahan. 

 
8. BAB 5. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA 

Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci dan di-
tuliksan dengan format seperti berikut. 

 
No. Uraian Keperluan Biaya (Rp) Volume  Total (Rp) 

1     

2     

3 dst    

 Total Anggaran yang diusulkan  

 Dukungan dana dari mitra/lainnya (bila ada)  

 
9. JADWAL KEGIATAN 
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Jadwal pelaksanaan PkM disusun dengan mengisi format 

tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris 
sesuai banyaknya kegiatan. 

 
 
 

10. BAB 6. DAFTAR PUSTAKA 
Tuliskan literatur-literatur yang digunakan. Hanya pustaka 

yang dikutip dalam usulan PkM yang dicantumkan dalam 
Daftar Pustaka.  
 

11. LAMPIRAN 
Dokumen-dokumen terkait sesuai ketentuan dalam pan-

duan yang meliputi:  
Lampiran 1. Surat Persetujuan Pimpinan Program Studi 
Lampiran 2. Surat Pernyataan Kesediaan Kerjasama Mitra 

Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota Periset (Dosen dan 
Mahasiswa) 
Lampiran 4. Susunan organisasi tim pengusul, pembagian 

tugas, dan rencana tahapan pelaksanaan pendampingan 
mitra untuk 12-16 kali pertemuan. 
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