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a. Penjelasan Umum 

 PHBD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau Lembaga Eksekutif Mahasiswa. Mahasiswa pelaksana 

PHBD ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat 

di desa agar terbangun desa binaan yang aktif, mandiri, berwirausaha, dan sejahtera. Di sisi 

lain, masyarakat desa diharapkan mampu menemukan dan mengembangkan potensi yang sudah 

ada untuk diwujudkan menjadi kegiatan nyata atau mengembangkan kegiatan yang telah 

dirintis masyarakat menjadi lebih berkembang dan bermanfaat sehingga dapat mewujudkan 

ketahanan nasional di wilayah Republik Indonesia. 

b. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup PHBD antara lain: 1) Pengentasan Kemiskinan, 2) Kesehatan, 3) 

Pendidikan, 4) Ketahanan dan Keamanan Pangan, 5) Energi Baru dan Terbarukan, 6) 

Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati, 7) Mitigasi Bencana, 8) Budaya dan Seni, 9) 

Industri Kreatif, dan 10) Pariwisata. Kegiatan yang diusulkan harus bersifat strategis dan 

berkelanjutan berdasarkan potensi dan identifikasi masalah masyarakat serta memiliki 

roadmap yang jelas yang menggambarkan partisipasi masyarakat, perguruan tinggi, 

pemerintah daerah, dunia usaha/industri. Lokasi sasaran kegiatan PHBD adalah desa yang 

dapat dijangkau (akses) dengan mudah oleh perguruan tinggi pelaksana pada saat dan pasca 

pelaksanaan. 

c. Ketentuan Peserta 

1. Peserta terdaftar sebagai mahasiswa aktif D3/D4/S1 UMM semester 2-6 dibuktikan 

dengan scan Kartu Tanda Mahasiswa. 

2. Diajukan oleh ketua pengusul diketahui oleh pemimpin organisasi pengusul dan Dosen 

Pendamping, disetujui oleh Wakil Rektor/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan.  

3. Menyertakan SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA 

(bermaterai) dari kelompok masyarakat sasaran yang dilengkapi dengan hasil survei 

dan diketahui oleh kepala desa mengikuti format Lampiran 10 (sepuluh).  

4. Menyertakan surat keputusan legalitas organisasi dari Rektor/Ketua/Direktur 

(intrakampus).  

5. Setiap tim beranggotakan 10 orang, terdiri dari 9 orang anggota dan 1 orang sebagai 

ketua.Sedangkan utnuk jumlah mahasiswa pelaksana 3 orang. 

6. Setiap tim wajib mendaftar di link fdi.umm.ac.id/id/pages/rektor-cup-2019.html. 

7. Nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. 

8. Bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok atau yang 

relevan. 



9. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau 

dari satu program studi yang sama, namun masih dalam lingkup satu fakultas. 

10. Proposal PHBD yang diajukan merupakan proposal baru dan belum pernah 

diupload ke simbelmawa maupun didanai oleh Dikti. 

11. Keanggotaan setiap kelompok PHBD disarankan berasal dari minimal dua angkatan 

yang berbeda. 

12. Jumlah halaman maksimum setiap Proposal adalah 10 (sepuluh) halaman dihitung 

mulai Pendahuluan sampai dengan Daftar Pustaka (tidak termasuk Halaman 

Sampul Muka,Halaman Pengesahan, Daftar Isi, Daftar Gambar, Biodata pengusul 

dan dosen pendamping serta Surat Pernyataan Ketua). 

13. Keseluruhan Proposal disimpan dalam satu file format PDF dengan ukuran file 

maksimum 5 MB dan diberi nama: Nama Ketua 

Peneliti_NamaUKM/Lembaga_PHBD.pdf. Proposal dapat di upload  melalui Form 

Pendaftaran bit.ly/Pendaftaranrektorcup2019. Hardcopy sebanyak 3 rangkap 

dikumpulkan di Sekretariat UKM Forum Diskusi Ilmiah Universitas 

Muhammadiyah Malang Gedung Student Center Lantai 3 Jl. Raya Tlogomas 246 

Malang. 

d. Sistematika Proposal 

Sistematika proposal ditulis secara ringkas maksimal 6 halaman (tidak termasuk halaman 

sampul dan halaman pengesahan), ukuran kertas A4, spasi, 1,5, jenis huruf Times New 

Roman ukuran huruf (font) 12 dengan sistematika dan penjelasan sebagai berikut: 

JUDUL  

Judul singkat, spesifik, dan jelas memberi gambaran kegiatan yang diusulkan.  

LATAR BELAKANG MASALAH  

1. Menguraikan dengan jelas potret, profil, dan kondisi masyarakat sasaran yang akan 

dilibatkan.  

2. Menguraikan kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun 

lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.  

3. Mendeskripsikan hasil survei awal yang telah dilakukan, meliputi survei terhadap SDA, 

SDM, kelembagaan dan sumber-sumber pendanaan.  

PERUMUSAN MASALAH  

1. Merumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diselesaikan mengacu pada tema-

tema kegiatan yang telah ditetapkan.  

2. Menunjukkan masalah yang menjadi prioritas dalam program yang akan dilaksanakan  



TUJUAN  

1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik  

2. Rumusan tujuan harus jelas, terukur dan merupakan kondisi baru yang  diharapkan 

terwujud setelah program selesai dilaksanakan.  

 

 

INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM  

Setiap pengusul membuat rumusan indikator keberhasilan program untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan pelaksanaan PHBD. Keberhasilan program diketahui dengan 

membandingkan perubahan- perubahan indikator yang terjadi sebelum dan sesudah 

pelaksanaan PHBD. Indikator- indikator tersebut adalah:  

1. Perubahan perilaku masyarakat (pengetahuan, sikap mental/kesadaran dan 

keterampilan).  

Menguraikan dengan jelas perubahan perilaku masyarakat yang akan terjadi pasca PHBD. 

Jelaskan pula cara untuk mengukur perubahan tersebut.  

2. Perubahan fisik.  

Mendeskripsikan dengan jelas perubahan-perubahan fisik yang akan terjadi di masyarakat 

pasca PHBD dan jelaskan cara mengukur perubahan fisik tersebut.  

3. Terjalinnya kemitraan dengan berbagai pihak.  

Menggambarkan perencanaan kemitraan yang akan dijalin selama pelaksanaan PHBD 

dan pasca PHBD, dilengkapi dengan peran masing-masing mitra.  

4. Terbentuknya kelembagaan lokal di masyarakat yang akan meneruskan dan 

mengembangkan program.  

5. Dihasilkannya rancangan program tindak lanjut pasca PHBD.  

LUARAN YANG DIHARAPKAN  

Luaran yang diharapkan dari PHBD agar dikemukakan secara ekplisit dengan 

menyertakan:  

1. Manual/panduan aplikasi teknologi produk PHBD;  

2. Inovasi;  

3. Profil dan poster hasil pelaksanaan program;  

4. Publikasi media massa.  

5. Jejaring yang terbentuk  

MANFAAT  



Menjelaskan manfaat yang akan diperoleh bagi masyarakat sasaran dan pihak-pihak lain, 

dari berbagai aspek, pada saat kegiatan berlangsung maupun setelah program selesai 

dilaksanakan.  

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN  

1. Menjelasan kondisi awal masyarakat sasaran yang akan menerima kegiatan pengabdian    

agar diuraikan secara faktual dengan dilengkapi data-data yang cukup, lokasi daerah 

sasaran ditunjukkan dengan media elektronik misalnya google map.  

2. Menguraikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.  

 

METODE PELAKSANAAN  

Metode pelaksanaan PHBD berisi hal-hal berikut:  

1. Menguraikan hasil survei awal dikaitkan dengan tema yang dipilih.  

2. Menguraikan potensi-potensi lokal yang ada di masyarakat yang berpotensi untuk 

meningkatkan keberhasilan program. 

3. Menguraikan tentang khalayak sasaran.  

4. Menguraikan metode pemberdayaan masyarakat dan tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan mengacu kepada indikator keberhasilan yang digunakan dalam 

pelaksanaan program.  

5. Menguraikan jenis teknologi, sistem atau model yang diterapkan. 

6. Membuat roadmap kegiatan secara jelas dan sistematis.  

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN  

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah enam bulan sejak ditandatangani kontrak 

bantuan PHBD. Program ini diharapkan dapat ditindaklanjuti secara mandiri.  

BIAYA  

Jumlah biaya kegiatan PHBD yang diajukan ke Kemenristekdikti maksimal 

Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan biaya tersebut tidak 

diperkenankan untuk membeli alat yang berkaitan dengan kesekretariatan dan honorarium 

bagi tim pelaksana, dosen pendamping, ataupun tenaga pembantu lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

e. Penilaian 

 

 

 

 


