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Pendahuluan

PPM merupakan salah satu kegiatan 
tridharma perguruan tinggi, selain 
pendidikan dan pengajaran dan penelitian.

Dalam angka kredit, PPM merupakan unsur 
C, setiap pengusulan kenaikan jabatan 
minimal harus ada 1 ccp unsur PPM-nya.  
Jumlha maksimal unsur C sebesar 10% 
dari seluruh angka kredit yang dibutuhkan 
untuk pengusulan kenaikan jabatan
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Pendahuluan

Secara universiter, kegiatan PPM 
dikoordinasikan oleh LPM UNY

Dua sumber dana untuk mendanai kegiatan  
PPM: (1) dana internal: reguler, dan 
unggulan; (2) dana eksternal: iBm, dll (dana 
berasal dari DP2M) 

Untuk kejelesan kegiatan PPM, LPM 
mengeluarkan panduan PPM setiap tahun.

Kesempatan kali ini akan dibahas PPM dana 
internal reguler.
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PEMBERDAYAAN

Perorangan

Kelompok

Lembaga. 

Kota – Pedesaan
dalam berbagai bidang

Masyarakat sebagai

Khalayak Sasaran

PERUBAHAN:

Pengetahuan,

Keterampilan,

Sikap
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PELUANG 
PROGRAM:

Kesehatan
Pendidikan

Penerapan Ipteks
Sosial-Ekonomi
Kewirausahaan

Masyarakat sebagai

Khalayak Sasaran

Gambaran:

Kondisi,

Potensi wilayah (fisik, sosial, 
ekonomi)

Lingkungan yang relevan

observasi
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Sesuai Kebutuhan
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Persyaratan Umum
• Permasalah yang diusulkan untuk 

ditanggulangi harus merupakan 
permasalahan yang konkret dan berasal dari 
kebutuhan masyarakat atau tindak lanjut dari 
penelitian.

• Proposal PPM diusulkan oleh dosen UNY 
secara kelompok dengan anggota 3-5 orang.

• Setiap dosen dapat mengajukan dua 
proposal dengan catatan hanya satu kali 
menjadi Ketua Tim PPM.
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Persyaratan Umum:
• Ketua Tim PPM minimal berpangkat III/c.

• Kegiatan PPM harus melibatkan mahasiswa, 
minimal tiga orang (keanggotaan mahasiswa 
tidak hanya sekedar dicantumkan identitasnya  
dalam proposal, tetapi harus turut serta dalam 
pelaksanaan kegiatan PPM).

• Jumlah jam pelaksanaan PPM minimal 24 jam 
atau 3 hari kegiatan.

• Jumlah peserta kegiatan PPM yang menjadi 
khalayak sasaran minimal 25 orang
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Jenis PPM-IR:
• PPM Kompetisi Reguler
• PPM Prioritas Bidang, dan
• PPM Prioritas Fakultas
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• Kompteisi berlangsung secara 
universiter, setiap proposal dari 
semua fakultas dikompetisikan 
secara penuh

• Proposal direview oleh reviewers  
kualified dan berpengalaman.
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• PPM jenis merupakan PPM 
dengan alokasi dana yang 
paling banyak.

• Dana yang disediakan untuk 
setiap proposal sebesar Rp. 8,5 
juta.
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• PPM Prioritas Bidang tidak 
dikompetisikan bagi seluruh 
dosen UNY, tetapi khusus 
dialokasikan bagi setiap bidang 
yang ada di LPM UNY.

• Jumlah dana yang dialokasikan 
merupakan alokasi yang paling 
sedikit
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• Dana yang dialokasikan 
untuk setiap proposal sebesar 
Rp. 8,5 juta.

• Jumlah dana yang disediakan 
tergantung keberadaan 
bidang-bidang yang ada di 
LPM UNY.
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• PPM Prioritas Fakultas, seperti 
namanya merupakan PPM yang 
dikompetisikan antar dosen 
dalam satu fakultas

• Proposal direview oleh PD I 
fakultas ybs dan anggota BP 
LPM wakil fakultas ybs
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• Dana yang dialokasikan untuk 
setiap proposal sebesar Rp. 5 juta.

• Jumlah dana untuk setiap 
fakultas  tidak sama karena 
sangat tergantung kepada dana 
PNBP yang dimiliki oleh setiap 
fakultas.
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• Judul

• Analisis Situasi

• Landasan Teori

• Identifikasi dan Perumusan masalah

• Tujuan kegiatan

• Manfaat kegiatan
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• Kerangka Pemecahan Masalah

• Khalayak sasaran

• Keterkaitan Kegiatan dengan Instansi

• Metode Kegiatan

• Rancangan evaluasi

• Rencana Jadwal pelaksanaan

• Organisasi Pelaksana

• Rencana anggaran 

• Lampiran
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TERIMA KASIH


