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RINGKASAN
Permasalahan, solusi, target luaran dan metode

pelaksanaan

SOLUSI PERMASALAHAN

- Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah

- Target luaran yang akan dihasilkan

- Luaran terukur

- Hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan kegiatan
yang akan dilaksanakan, akan memiliki nilai tambah

METODE PELAKSANAAN
- Untuk mitra yang produktif dan yang mengarah
produktif terkait dengan tahapan 2 bidang
permasalahan

- Untuk mitra yang tidak produktif nyatakan langkah-
langkah atau tahapan melaksanakan solusi atas
permasalahan spesifik

- Partisipasi mitra

- Evaluasi pelaksanaan program

- Peran dan tugas masing-masing anggota, termasuk
mahasiswa

PENERAPAN IPTEKS MASYARAKAT (PIM)
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PENDAHULUAN

Untuk syarakat yang produktif dan mengarah produktif uraikan
kondisi eksisting mitra, permasalahan produksi, manajemen dan
pemasaran. ungkapkan juga potensi dan peluang usaha
- Untuk masyarakat umum ungkapkan permasalahan yang
urgen untuk diselesaikan seperti peningkatan pelayanan,
peningkatan ketentraman masyarakat,
memperbaiki/membantu fasilitas layanan dan lain-lain



JADWAL PELAKSANAAN
- Dalam bentuk tabel
- Memuat jadwal kegiatan secara lengkap dan 
rinci

- Barchart

DAFTAR PUSTAKA
- Disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor 
sesuai dengan urutan pengutipan.
- Hanya pustaka yang disitasi  dalam usulan

GAMBARAN IPTEKS
- Gambaran ipteks yang diimplementasikan pada 
mitra
- Rancangan alat, flowchart tahapan kegiatan/ 
bagan alir, skem

PETA LOKASI MITRA SASARAN
- Peta lokasi yang menggambarkan jarak dari PT Vokasi
- Gambar peta yang dapat disisipkan dapat berupa
JPG/PNG.
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RINGKASAN
Kondisi eksisting Wilayah, Permasalahan wilayah
dan kelompok, solusi permasalahan, target luaran
dan metode pelaksanaan

SOLUSI PERMASALAHAN

- Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara
sistematis

- Target luaran yang akan dihasilkan

- Luaran terukur

- Hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan kegiatan
yang akan dilaksanakan, akan memiliki nilai tambah

METODE PELAKSANAAN

- Untuk mitra yang produktif dan yang mengarah produktif 

terkait dengan tahapan  2 bidang permasalahan

- Untuk mitra yang tidak produktif nyatakan langkah-langkah 
atau tahapan melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik

- Partisipasi mitra

- Evaluasi pelaksanaan program

- Buat rancangan kegiatan untuk 3 tahun kegiatan

- Uraikan peran dan tugas masing-masing anggota, termasuk 
mahasiswa

PENERAPAN IPTEKS PENGAMBANGAN KEWILAYAHAN 

(PIPK)
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PENDAHULUAN

- Pengembangan potensi sumberdaya perdesaan
- Peningkatan produktivitas UKM/UKMK/Kelompok Usaha
lainnya dalam satu Kawasan desa/kelurahan/adat. Jumlah mitra
sasaran minimal adalah 2 UKM/UKMK/kelompok usaha
- Peningkatan produktivitas lahan,
- Lingkup bidang kegiatan dalam PIPK adalah Integrasi
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, edu-
wisata/wisata, UKM/UKMK, atau bidang lainnya secara terpadu
dalam satu kawasan.
- Perguruan Tinggi memberikan penguatan melalui aplikasi
sains dan teknologi, model kebijakan, serta rekayasa sosial
- Tujuan PIPK dan luaran kegiatan selama 3 tahun diuraikan
secara singkat



JADWAL PELAKSANAAN
- Dalam bentuk tabel
- Memuat jadwal kegiatan secara lengkap dan 
rinci

DAFTAR PUSTAKA
- Disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor 
sesuai dengan urutan pengutipan.
- Hanya pustaka yang disitasi  dalam usulan

GAMBARAN IPTEKS
- Gambaran ipteks yang diimplementasikan pada 
mitra

PETA LOKASI MITRA SASARAN
- Peta lokasi yang menggambarkan jarak dari PT 
Vokasi
- Gambar peta yang dapat disisipkan dapat berupa 
JPG/PNG.

5

6

7

8



RINGKASAN
Produk/jasa yang diusahakan, keunggulan/keunikan 

produk/jasa, permasalahan, solusi, luaran yang 
diharapkan dan metode pelaksanaan

SOLUSI PERMASALAHAN
- Uraikan tentang strategi dalam memanfaatkan potensi
revenue generating di PTV.

- Uraikan tentang solusi dalam pengembangan usaha
sesuai dengan jenis/bidang usaha yang diajukan dalam
PUPIV secara terstruktur.

- Uraikan hasil riset terkait dari tim pengusul yang akan
diterapkembangkan dalam PUPIV.

METODE PELAKSANAAN

- Uraikan segi bisnis rencana usaha kegiatan dengan membagi

menjadi komponen seperti; bahan baku, produksi, proses
produksi, manajemen, pemasaran, SDM, sarana dan finansial.

- Uraikan penggunaan anggaran baik yang didapatkan dari
DAPTV maupun dari PT. Dana pendamping dari PT setiap
tahun harus ada dan dapat dibuktikan dalam perhitungan
modal usaha.

- Peran dan tugas masing-masing anggota, termasuk
mahasiswa

PROGRAM USAHA PRODUK INOVASI VOKASI (PUPIV)
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PENDAHULUAN
- Analisis situasi dan kondisi sumber-sumber revenue

generating di PT
- Uraikan tentang permasalahan yang dihadapi dalam
pengembangan unit-unit income generating di PT.
- Uraikan tentang kompetitor usaha di masyarakat,
keunikan/keunggulan produk dibandingkan dengan
produk sejenis yang sudah beredar di masyarakat, dan
konsumen.
- Nyatakan jenis dan spesifikasi produk
- kaitan produk dengan Temuan dan HKI Perguruan
Tinggi, apakah produk PUPIV telah memperoleh HKI atau
berpeluang mendapatkan HKI dan juga mengenai inovasi
yang terkandung di dalam produk PUPIV.
- Tujuan PUPIV dan luaran kegiatan selama 3 tahun
diuraikan secara singkat



JADWAL PELAKSANAAN
- Dalam bentuk tabel
- Memuat jadwal kegiatan secara lengkap dan rinci

-

DAFTAR PUSTAKA
- Disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor 
sesuai dengan urutan pengutipan.
- Hanya pustaka yang disitasi  dalam usulan

GAMBARAN IPTEKS
- Gambaran ipteks yang diimplementasikan pada 
mitra

PETA LOKASI MITRA SASARAN
- Peta lokasi yang menggambarkan jarak dari PT 
Vokasi
- Gambar peta yang dapat disisipkan dapat berupa 
JPG/PNG.
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