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KATA PENGANTAR 
 
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan memberi kesempatan kepada para mahasiswa melalui 
organisasi kemahasiswaan, penerima Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) 
tahun 2020 untuk melanjutkan pemberdayaan desa melalui Program Pengembangan Pemberdayaan 
Desa (P3D) tahun 2021. Program pemberdayaan desa terbukti sangat bermanfaat untuk memajukan 
desa dan sebagai bentuk implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). 
P3D sebagai bentuk tindaklanjut dari berbagai capaian dan keberhasilan PHP2D. Pada pelaksanaan 
PHP2D telah terjadi perubahan perilaku masyarakat sasaran dengan adanya perubahan pengetahuan, 
sikap mental/kesadaran dan keterampilan masyarakat, serta adanya perubahan pendapatan dari 
kelompok masyarakat sasaran program dan semakin berkembangnya peluang ekonomi baru yang ada 
di masyarakat.  
 
Selama pelaksanaan PHP2D telah terjadi koordinasi yang baik antara perguruan tinggi yang 
dilakukan organisasi kemahasiswaan, perangkat desa, dinas dan berbagai mitra yang relevan dengan 
program pemberdayaan. Kinerja ormawa yang terbukti mampu memberdayakan desa maka perlu 
dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak masyarakat sasaran. Sebagai program keberlanjutan, 
P3D dilaksanakan untuk menindaklanjuti beragam hasil kegiatan pembinaan dan pemberdayaan desa 
yang telah dilakukan oleh ormawa dengan jangkauan yang diperluas. 
 
Ormawa pengusul P3D secara khusus akan mendapatkan mentoring persiapan pelaksanaan program 
dari tim Belmawa Kemdikbud. Mentoring dilakukan untuk memastikan program yang dirancang 
dapat mencapai luaran yang ditargetkan. Keberhasilan program ini sangat ditentukan dari peran 
perguruan tinggi dalam bentuk kebijakan menyiapkan pendampingan, memberikan dana 
pendampingan, dan pengakuan dalam bentuk konversi dengan mata kuliah sesuai dengan kebijakan 
di masing-masing perguruan tinggi. 
 
Kepada Tim P3D, pemimpin perguruan tinggi, dosen pendamping, mahasiswa, dan semua pihak yang 
terlibat dalam kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga pengabdian kita di bidang 
kemahasiswaan khususnya program pengabdian kepada masyarakat ini, mendapat ridho dari Allah 
SWT. 
 

Jakarta, April 2021  
Direktur Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan 
 
TTD 
 
Aris Junaidi 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 

Arahan Presiden Republik Indonesia untuk program kerja 2019 sampai dengan 2024 yaitu 
Indonesia harus mampu menciptakan sumberdaya manusia dengan karakter unggul. Berbagai upaya 
dalam bentuk program kerja telah dan akan tetap dilakukan yaitu pendidikan karakter, debirokratisasi 
dan deregulasi, meningkatkan investasi dan inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan 
teknologi. Pendidikan tinggi menjadi tumpuan harapan untuk membentuk sumberdaya manusia yang 
berkarakter unggul melalui kegitan tri darma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen dan 
mahasiswa. Melalui pembelajaran intra-kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, mahasiswa 
diharapkan menjadi insan dewasa yang memiliki kemampuan berupa hard skills dan soft skills yang 
seimbang dan sinergi. Pada akhirnya lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi agen 
perubahan, dan bahkan mampu menjadi agen transformasi di kehidupan masyarakat. Untuk itu, 
pembelajaran di perguruan tinggi harus bervariasi baik bentuk maupun metoda, serta multi-kanal.  

Di sisi lain, saat ini Indonesia menghadapi tantangan global abad 21 pencapaian Sustainable 
Development Goals (SDGs) yang mencakup pemenuhan kebutuhan manusia, lingkungan, dan 
spiritual. Pada saat ini, pencapaian tantangan tersebut diperlambat dengan terjadinya Pandemic 
Covid-19. Sementara di sisi lain, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat, 
sehingga mampu mempercepat penyebaran informasi dan pemahaman isu-isu global dan nasional, 
serta meningkatkan variasi sumber belajar yang semakin mudah diperoleh oleh masyarakat. Dalam 
rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang berkarakter unggul, budaya akademik, kolaboratif 
dan kompetitif, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membuat kebijakan 
yaitu: 1) peningkatan mutu General Education guna memahami wawasan kebangsaan dan bela negara 
(UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia); 2) 
pengembangan kepemimpinan melalui kegiatan ekstra-kurikuler; 3) peningkatan dosen penggerak, 
4) peningkatan tanggungjawab dan partisipasi warga negara; 5) peningkatan entrepreneurial mindset; 
dan 6) penguatan dosen dan mahasiswa menjadi pembelajar sepanjang hayat.  

Dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud memberi kesempatan kepada para mahasiswa 
untuk melakukan Program Pengembangan Pemberdayaan Desa (P3D) sebagai pengembangan 
lanjutan dari kegiatan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) terpilih yang 
sudah dilaksanakan oleh mahasiswa penerima PHP2D tahun sebelumnya. Program ini sangat sesuai 
guna mengimplementasikan kebijakan tersebut, sebab mahasiswa dapat berlatih menjadi pemimpin 
tranformasional di masyarakat desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Mahasiswa 
melalui organisasi kemahasiswaan akan mampu mewujudkan tantangan global secara 
bertanggungjawab dan kreatif, dengan semangat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) membela kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia. 
Analisis capaian 253 pelaksanaan PHP2D tahun 2020 telah ditemukan berbagai data dan fakta 

adanya kemajuan di desa sasaran. Pada pelaksanaan PHP2D tahun 2020 telah terjadi perubahan 
perilaku masyarakat sasaran dengan adanya perubahan pengetahuan, sikap mental/kesadaran dan 
keterampilan masyarakat, serta adanya perubahan pendapatan dari kelompok masyarakat sasaran 
program dan semakin berkembangnya peluang ekonomi baru yang ada di masyarakat. Selama 
pelaksanaan PHP2D telah terjadi koordinasi yang baik antara organisasi mahasiswa, perangkat desa, 
dinas dan berbagai mitra. Berbagai capaian program perlu dikembangkan agar masyarakat desa 
semakin berdaya dengan jangkauan yang lebih luas karena berpotensi dikembangkan ke desa di luar 
sasaran program. Kebijakan program pengembangan PHP2D akan menguatkan implementasi kampus 
merdeka karena merupakan salah satu bentuk kegiatan dari delapan kegiatan pembelajaran di luar 
kampus.  

Program Pengembangan Pemberdayaan Desa (P3D) merupakan kegiatan pembinaan dan 
pemberdayaan desa menuju tahap paripurna guna menindaklanjuti beragam hasil kegiatan 
pembinaan dan pemberdayaan desa yang telah dilakukan oleh organisasi mahasiswa di tahun 
sebelumnya di desa yang sama. P3D dilakukan oleh mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) dan atau Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang dapat dipertimbangkan sebagai etalase model 
pemberdayaan desa oleh mahasiswa.  

Peran mahasiswa dalam P3D merupakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus 
Merdeka (MB-KM) dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, proyek kemanusiaan, penerapan 
kewirausahaan / socio-preneurship, dan proyek di desa untuk membangun berbagi sektor kehidupan 
masyarakat.  Dengan demikian, P3D diharapkan dapat menjadi pilihan kegiatan dalam MB-KM yang 
diakui kreditnya sebagai pemenuhan satuan kredit semester (sks) oleh pimpinan perguruan tinggi.  
 
B. DASAR HUKUM 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
5. Peraturan Presiden No 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242) 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 

nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 
tentang desa.  

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1673) 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi. 
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9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pengakuan 
Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.  

 
C. MISI, TEMA DAN TUJUAN 
1. Misi 

Misi penyelenggaraan P3D adalah: 
1. Menerapkan karakter positif, empatik, peduli, ulet, kreatif, bertanggungjawab melalui 

organisasi mahasiswa. 
2. Mengembangkan pembinaan dan pemberdayaan desa secara berkelanjutan. 
3. Menguatkan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara organisasi mahasiswa, 

perguruan tinggi, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. 
4. Mengembangkan dan menguatkan kemandirian masyarakat desa secara berkelanjutan. 
5. Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan di desa (di luar kampus) yang dapat 

direkomendasikan sebagai konversi mata kuliah. 
2. Tema 

“Mewujudkan kepemimpinan transformasional mahasiswa melalui pengembangan 
pemberdayaan desa di era Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.” 

3. Tujuan 
Secara umum kegiatan P3D bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
melakukan penguatan pembinaan dan pemberdayaan desa menuju tahap paripurna dengan 
tujuan khusus sebagai berikut: 
a. Mengembangkan dan menguatkan pembinaan dan pemberdayaan desa yang berkelanjutan dan 

terintegrasi melalui intervensi inovasi teknologi dan sosial yang dilaksanakan dalam tim kerja 
yang bersifat kolaboratif.  

b. Meningkatkan kreativitas masyarakat desa dalam memanfaatkan potensi sumberdaya manusia 
(SDM) dan sumberdaya alam (SDA) di desa untuk kesejahteraan masyarakat.  

c. Menumbuhkembangkan dan mensinergikan kelembagaan lokal yang dinamis sebagai basis 
pengembangan pemberdayaan desa.   

d. Menguatkan dan memperluas kerjasama kemitraan untuk meningkatkan peluang pencapaian 
indicator kunci keberhasilan program. 

e. Menjadikan lokasi P3D sebagai model desa binaan kampus yang berkelanjutan. 
f. Menjadi sarana rekomendasi kepada perguruan tinggi agar kegiatan P3D dapat dikonversi 

sebagai mata kuliah.  
   
D. RUANG LINGKUP DAN LUARAN 

Ruang lingkup P3D 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, 10) 
Pariwisata, dan 11) Manufaktur. Kegiatan yang diusulkan harus merupakan kelanjutan PHP2D tahun 
sebelumnya, yang disusun berdasarkan data pencapaian indicator kunci keberhasilan program tahun 
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sebelumnya, pemetaan partisipasi masyarakat dan desain rencana pengembangan program dalam 
jangka waktu 3 tahun ke depan. Lokasi kegiatan P3D adalah desa lokasi PHP2D yang memiliki 
peluang pengembangan dan memiliki modal sosial yang kuat untuk pencapaian indikator keberhasilan 
program.  
Luaran  wajib kegiatan P3D adalah: 
1. Buku Pemberdayaan Desa berISBN yang berisi paparan proses pemberdayaan desa berikut hasil 

yang diperoleh di setiap desa lokasi P3D.  
2. Publikasi melalui media elektronik dan video yang diupload di youtube.  
3. Dokumen perencanaan pemberdayaan desa yang dirumuskan secara mandiri oleh masyarakat 

desa. 
Selain luaran wajib, ada luaran tambahan yang bersifat tidak wajib untuk dihasilkan yaitu:  
1. Produk riil atau prototipe. 
2. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan atau internasional.  
3. Proses pengurusan / pendaftaran legalitas produk. 
 

BAB 2 PENGUSUL DAN PROPOSAL 
 
A. PENGUSUL 

Pengusul P3D adalah kelompok mahasiswa aktif program Sarjana berbagai disiplin yang 
tergabung di dalam organisasi kemahasiswaan, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun Lembaga 
Eksekutif Mahasiswa dan disetujui oleh Pemimpin Perguruan Tinggi. Organisasi dimaksud adalah 
organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
yang dibuktikan dengan Surat Keputusan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi. Persyaratan pengusul 
adalah sebagai berikut:  
1. Pengusul adalah organisasi kemahasiswaan yang terseleksi oleh Direktorat Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.   
2. Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana pada butir (1) telah melaksanakan kegiatan PHP2D 

tahun 2020 dengan sangat baik.  
 

B. PROPOSAL 
Proposal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Proposal diajukan oleh ketua pengusul diketahui oleh pemimpin organisasi pengusul dan Dosen 
Penggerak (sebagai Dosen Pendamping), serta disetujui oleh Wakil Rektor/Direktur/Ketua 
Bidang Kemahasiswaan. 

2. Ketua tim yang sudah lulus diganti. 
3. Anggota tim pengusul merupakan mahasiswa aktif yang telah melaksanakan PHP2D pada tahun 

2020. Apabila terdapat anggota tim pengusul yang telah lulus atau tidak memungkinkan menjadi 
anggota tim maka dapat diganti dengan mahasiswa dari ormawa yang sama atau dari ormawa 
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lainnya di PT yang sama. Organisasi kemahasiswaan pengusul tetap organisasi kemahasiswaan 
pelaksana PHP2D Tahun 2020.  

4. Jumlah mahasiswa pelaksana 10-15 orang (minimal berasal dari 2 angkatan yang berbeda dan 
atau minimal berasal dari 2 program studi yang berbeda). Diupayakan sebagian besar sebagai 
pelaksana PHP2D Tahun 2020. 

5. Tidak diperbolehkan ada pergantian anggota tim pelaksana selama pelaksanaan kegiatan. 
6. Tidak diperbolehkan ada pergantian desa lokasi kegiatan. 
7. Menyertakan Surat Pernyataan Kesediaan Kerjasama untuk Melanjutkan dan Mengembangkan 

Kegiatan dari kepala desa mengikuti format dalam Lampiran pada Buku Panduan..  
8. Menyertakan surat keputusan legalitas organisasi kemahasiswaan dari Rektor/Wakil 

Rektor/Dekan/Direktur/Ketua Bidang Kemahasiswaan. 
9. Menyertakan Surat Tugas Tim Pendamping P3D dari pimpinan PT. Susunan Tim Pendamping 

P3D dapat berasal dari unsur pimpinan, dosen pakar dan dosen pendamping 
10. Menyertakan form pemutakhiran data terbaru (Maret 2020) hasil kegiatan PHP2D Tahun 2020 

(Terlampir). 
11. Menyertakan form isian kegiatan pembinaan mandiri pasca program PHP2D Tahun 2020 

(Terlampir). 
12. Proposal disusun mengikuti sistematika yang tercantum dalam Lampiran pada Buku Panduan ini. 
13. Proposal diajukan secara daring (on-line) melalui laman http://php2d.kemdikbud.go.id/p3d 
 

BAB 3 INDIKATOR KEBERHASILAN 
 
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan P3D setiap tim melakukan monitoring 
dan evaluasi keberhasilan dengan mengukur perubahan beberapa indikator sebagai berikut:  
1. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 
2. Peningkatan kinerja kelembagaan lokal sasaran program. 
3. Perubahan fisik hasil pemberdayaan. 
4. Perluasan kelompok sasaran dan jangkaun wilayah kegiatan.  
5. Realiasi dan perluasan kemitraan. 
6. Peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan P3D.  
7. Dihasilkannya mekanisme koordinasi dan komunikasi antar kelembagaan lokal untuk 

mempertahankan dan memperkuat perubahan yang dihasilkan.  
8. Tersebarluaskannya keberhasilan pelaksanaan P3D ke masyarakat luas me lalui video kegiatan 

dan media lainnya. 
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BAB 4 MEKANISME PROGRAM 
 
Mekanisme pelaksanaan kegiatan P3D antara lain: 
1. Sosialisasi kegiatan P3D kepada seluruh peserta PHP2D 2020, 
2. Penetapan peserta terpilih untuk mengikuti tahap awal kegiatan P3D.    
3. Peserta terpilih tahap awal mengirimkan proposal disertai dengan surat kesediaan kerjasama dari 

kepala desa, dokumen legalitas ormawa, pemutakhiran data perkembangan kegiatan PHP2D 
2020,  kegiatan pembinaan mandiri yang telah dilaksanakan pasca program PHP2D dan legalitas  
tim Pendamping PT. 

4. Peserta terpilih tahap awal melakukan presentasi proposal untuk proses klarifikasi. 
5. Penetapan peserta penerima bantuan pendanaan P3D. 
6. Mentoring rencana pelaksanaan P3D untuk penyempurnaan kegiatan.  
7. Penandatangan kontrak dan penyaluran dana kegiatan P3D. 
8. Pelaksanaan kegiatan P3D. 
9. Pendampingan mandiri terhadap pelaksanaan P3D oleh tim pendamping PT masing-masing. 
10. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan P3D oleh Belmawa.    
 

 
Gambar 1 Mekanisme Pelaksanaan P3D 2021 
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BAB 5 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
A. BIAYA 

Pembiayaaan program P3D terdiri dari: 
a. Biaya maksimum untuk kegiatan program sebesar Rp 50.000.000,00 
b. Perguruan tinggi diharapkan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan P3D baik kontribusi dana 

pendampingan, SDM pendamping, fasilitas kampus, sarana dan dukungan lainnya. 
 
B. JADWAL KEGIATAN 

 Jadwal kegiatan P3D tahun 2021 sebagai berikut:  
Tabel 1 Jadwal Kegiatan P3D 2021 

No Kegiatan 
2021 

Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 
1.  Sosialisasi   M2         
2.  Pengumuman Peserta Terpilih  M3         
3.  Pengajuan Proposal  M4         
4.  Presentasi Proposal   M4        
5.  Penetapan Peserta Penerima P3D 

dan Penandatanganan Kontrak 
   M1       

6.  Mentoring Peserta penerima P3D    M2       
7.  Penyaluran Bantuan           

a. Bantuan Tahap I (90%)     M1      
b. Bantuan Tahap II (10%)         M3  

8.  Pelaksanaan P3D     Juli – November 2021  
9.  Pendampingan Mandiri oleh PT     Juli – November 2021  
10.  Monitoring, Evaluasi dan Visitasi 

oleh Belmawa  
     M2  M1   

11.  Laporan Akhir          M2  

 

BAB 6 MONITORING, EVALUASI, PENDAMPINGAN, DAN 
REKOMENDASI KONVERSI SKS 

 
A. MONITORING, EVALUASI DAN VISITASI  

Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui pencapaian indikator keberhasilan dilakukan oleh tim 
pelaksana (evaluasi diri, evaluasi internal) dan juga oleh Tim Belmawa, Kemendikbud (evaluasi 
eksternal). Evaluasi internal dilaksanakan oleh tim secara periodik dan menindaklanjutinya dengan 
melakukan beberapa  perbaikan. Tim pelaksana juga akan mengisi form perencanaan program, form 
perkembangan pelaksanaan dan form hasil pelaksanaan di sistem monitoring dan evaluasi. 
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Bentuk evaluasi eksternal oleh Tim Belmawa Kemendikbud dilakukan dengan menganalisis data 
perencanaan, data pelaksanaan, data hasil akhir pelaksanaan di system yang diperkuat dengan 
presentasi hasil akhir dan visitasi (recheking) lapangan.  

 
B. PENDAMPINGAN 

Pendampingan dilakukan oleh Tim Pendamping PT ke setiap ormawa pelaksana P3D dengan 
tujuan untuk memaksimalkan pencapaian hasil kegiatan. Bentuk pendampingan dapat berupa 
dampingan dana, dosen penggerak (dosen pendamping) , tenaga ahli, konsultasi, penyediaan fasilitas 
kampus untuk menunjang kegiatan dan lain-lain. 

 
C. REKOMENDASI KONVERSI SKS 

Sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka maka kegiatan P3D dapat 
dikonversikan ke dalam sks mata kuliah yang disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku 
di PT masing masing.  
 

BAB 7 PENILAIAN PROPOSAL 
 

Penentuan organisasi kewahasiswaan pengusul yang akan memperoleh bantuan pendanaan 
P3D dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap 4 komponen yaitu proposal, pemutakhiran data 
terbaru perkembangan kegiatan PHP2D Tahun 2020, laporan kegiatan pembinaan mandiri yang telah 
dilakukan pasca pelaksanaan PHP2D Tahun 2020, dan support system dari PT masing masing 
terhadap pelaksanaan P3D.   
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BAB 8 LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 Sistematika Proposal 
Proposal disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
 
  
JUDUL 
Judul singkat, spesifik, menggambarkan kegiatan yang dilakukan dan perubahan yang akan 
dihasilkan. 

 
LATAR BELAKANG 
1. Menguraikan pencapaian hasil kegiatan PHP2D tahun 2020. 
2.  Menguraikan potensi keberlanjutan yang perlu dikembangkan, dikaitkan dengan kebijakan 

pembangunan yang relevan. 
 

PERUMUSAN MASALAH 
Merumuskan permasalahan-permasalahan yang ditemukan pasca program PHP2D 2020 yang akan 
ditindaklanjuti 
 
TUJUAN 
1. Merumuskan tujuan secara jelas, realistis, mudah diukur dan terkait dengan permasalahan 
2. Mendeskripsikan tujuan dalam bentuk pengembangan program yang berkelanjutan dan 

terintegrasi. 
 
MANFAAT 
Menjelaskan manfaat yang akan diperoleh bagi masyarakat sasaran dan pihak lain dari berbagai 
aspek yang berorientasi pada pengembangan kegiatan maupun setelah program selesai 
dilaksanakan. 
 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
1. Menguraikan perubahan kondisi masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan PHP2D tahun 

2020. 
2. Menguraikan permasalahan yang terjadi. 
3. Menguraikan intervensi yang akan dilakukan di masyarakat untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. 
 
METODE PELAKSANAAN 
Metode pelaksanaan menguraikan tahap tahap kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: 
a. Merancang roadmap pengembangan tindaklanjut  PHP2D Tahun 2020 menuju tahap  

paripurna. 
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  b. Merumuskan dan mengkonfirmasikan rencana pengembangan program ke masyarakat untuk 
memperoleh dukungan.  

c. Merumuskan indikator keberhasilan program dan cara pengukurannya. 
d. Bersama masyarakat menambah jumlah kelompok sasaran di desa atau luar desa. 
e. Meningkatkan kinerja kelompok kelompok yang sudah ada maupun kelompok kelompok baru 

melalui berbagai bentuk kegiatan pendampingan kelompok.  
f. Menetapkan dan memfungsikan wadah koordinasi dan komunikasi antar kelembagaan lokal di 

masyarakat untuk mencapai keberhasilan program.  
g. Melakukan monitoring dan  evaluasi diri secara periodik setiap bulan berdasarkan capaian 

indikator keberhasilan, kemudian menyusun dan melaksanakan langkah langkah perbaikan 
program. 

h. Merealisasikan dan memperluas kemitraan eksternal. 
i. Mempublikasikan dan mendiseminasikan hasil kegiatan di tingkat lokal atau nasional.   
j. Menyusun laporan akhir. 
k. Melakukan pemutakhiran data perkembangan kegiatan 2 bulan dan 4 bulan pasca program.  

Semua aktivitas di desa dapat dilakukan secara luring/offline atau kombinasi offline dan online 
disesuaikan dengan perkembangan tingkat pandemic di desa lokasi.  
 
INDIKATOR KEBERHASILAN 
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan P3D setiap tim melakukan 
monitoring dan evaluasi keberhasilan dengan mengukur perubahan beberapa indikator. Teknik 
pengukuran keberhasilan ini dapat dilakukan dengan membandingkan pencapaian in dikator 
sebelum dan sesudah program. Indikator keberhasilan P3D adalah sebagai berikut:  
1. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

Setiap tim mengukur tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan , baik pengukuran secara 
kuantitatif maupun kualitatif.,  

2. Peningkatan kinerja kelembagaan lokal sasaran program. 
Peningkatan kinerja kelembagaan local sasaran program adalah meningkatnya dinamika 
kelompok kelompok sasaran yang dapat diukur antara lain dari aspek meningkatnya aktivitas 
kelompok, tersusunnya struktur kelompok dan rencana kerja kelompok, ditetapkannya jadwal 
pertemuan rutin kelompok sebagi media evaluasi diri atau dimilikinnya symbol symbol fisik 
kelompok seperti posko, papan nama, seragam kelompok dan sebagainya. 

3. Perubahan fisik hasil pemberdayaan. 
Perubahan fisik adalah semua perubahan yang bersifat fisik yang dapat diamati yang telah 
terjadi di desa sebagi hasil kegiatan P3D. 

4. Perluasan kelompok sasaran dan jangkauan wilayah kegiatan.  
5. Realiasi dan perluasan kemitraan 

Realisasi dan perluasan kemitraan adalah pelaksanaan kerjasama kemitraan yang telah 
diperluas ke mitra ekternal desa baik mitra regional, nasional maupun internasional. 
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  6. Peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan P3D.  
Peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam melaksanakan P3D adalah bertambahnya 
jumlah anggota masyarakat dan kelompok yang terlibat dalam program, baik sebagai inisiator, 
pelaksana maupun penerima manfaat. Pada akhirnya meningkatnya tingkat partisipasi 
masyarakat ini memunculkan kamandirian masyarakat yang diharapkan terus meningkat 
selama pelaksanaan program.   

7. Dihasilkannya mekanisme koordinasi dan komunikasi antar kelembagaan lokal untuk 
mempertahankan dan memperkuat perubahan yang dihasilkan.  
Indikator ini dalam prakteknya berujud pada dihasilkannya kesepakatan kerjasama antar 
lembaga lembaga local di desa sebagai wadah untuk bekerjasama untuk menindaklanjuti 
kegiatan P3D. Wadah kerjasama tersebut dapat berupa wadah formal maupun non formal. 

8. Tersebarluaskannya keberhasilan pelaksanaan P3D ke masyarakat luas melalalui video 
kegiatan dan media lainnya. 
Setiap tim membuat video kegiatan yang menggambarkan proses kegiatan secara lengkap 
berikut hasil hasilnya yang diperkuat dengan testimoni pejabat public, baik tingkat regional 
maupun nasional. Video tersebut kemudian disebarluaskan ke masyarakat luas secara masif.  

 
LUARAN  
A. Luaran Wajib 

Luaran wajib kegiatan P3D adalah: 
1. Buku Pemberdayaan Desa berISBN yang berisi paparan proses pemberdayaan desa berikut 

hasil yang diperoleh di setiap desa lokasi P3D.  
Buku pemberdayaan desa berISBN ini merupakan karya mahasiswa pengusul dan dosen 
pendamping yang memaparkan praktik praktik baik proses pemberdayaan desa secara 
menyeluruh, mulai dari proses identifikasi potensi dan masalah, perancangan kegiatan, 
pendekatan masyarakat, gambaran inovasi teknologi dan atau inovasi sosial, kegiatan 
penumbuhkembangan dan pemandirian kelompok kelompok sasaran, perluasan kemitraan, 
monitoring dan evaluasi keberhasilan program serta hasil hasil program.  

2. Publikasi melalui media elektronik dan video yang diupload di youtube.  
3. Dokumen perencanaan pemberdayaan desa yang dirumuskan  secara mandiri oleh masyarakat 

desa dengan pendampingan  mahasiswa.  Dokumen tersebut berisi rencana pemberdayaan desa 
secara umum yang distimuli dengan hasil hasil kegiatan P3D. Dokumen ini dapat menjadi 
sumber rujukan Pemerintah Desa dalam merumuskan rencana pembangunan jangka menengah 
dan jangka panjang. Dokumen ini juga menjadi bentuk aktualisasi partisipasi masyarakat 
dalam perencanaan pembangunan desa.  Hubungan mahasiswa dan masyarakat desa yang 
semakin kuat dan kesadaran masyarakat desa untuk semakin aktif dalam pembanguan desa 
yang terbentuk selama P3D perlu dikonkritkan dalam bentuk perumusan dokumen 
pemberdayaan desa tersebut. 
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B. Luaran Tambahan 
Selain luaran wajib, ada luaran tambahan yang bersifat tidak wajib untuk dihasilkan yaitu:  

1. Produk riil atau prototipe 
2. Artikel ilmiah yang sudah diterbitkan dalam jurnal nasional dan atau internasional.  
3. Proses pengurusan / pendaftaran legalitas produk  
 
JADWAL KEGIATAN 
Jadwal kegiatan disusun secara rinci dan jelas sesuai dengan tahap kegiatan yang dirancang dalam 
bentuk Bar-chart. 
 
RANCANGAN BIAYA 
Pembiayaaan program P3D terdiri dari: 
a. Biaya maksimum untuk kegiatan program ini maksimal sebesar Rp 50.000.000,00 
b. Perguruan tinggi diharapkan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan P3D baik kontribusi dana 

pendamping, fasilitas kampus, sarana dan dukungan lainnya. 
Buatlah rancangan biaya secara lengkap, wajar, dan jelas peruntukannya dengan rekapitulasi biaya 
terdiri atas: 
1. Bahan habis pakai; 
2. Peralatan penunjang, kecuali alat kesekretariatan;  
3. Perjalanan; 
4. Seminar dan publikasi 

Komponen yang tidak diperkenankan dalam rancangan biaya adalah: 
a. Honorarium bagi tim pelaksana, dosen pendamping, ataupun tenaga pembantu lainnya. 
b. Pembelian/sewa alat-alat kesekretariatan seperti laptop, LCD, kamera, sound sistem 

dan printer. 
 
INSTRUMEN PENDUKUNG 
1. Logbook kegiatan dalam sistem http://php2d.kemdikbud.go.id//  
2. Form pemutakhiran data pasca program yaitu setiap tim pengusul akan nelakukan 

pemutakhiran data sasaran pada 2 dan 4 bulan pasca program di sistem 
http://php2d.kemdikbud.go.id// 

 
LAMPIRAN 
1. Biodata singkat ketua tim dan dosen pendamping.  
2. Denah lokasi Bina Desa. 
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Lampiran 2 Tata Cara Pendaftaran Proposal 
Pendaftaran proposal dilakukan secara daring melalui laman dengan tata cara berikut: 
1. Membuka laman: http://php2d.kemdikbud.go.id/p3d, menu pendaftaran proposal 
2. Perguruan tinggi melakukan sinkronisasi data dengan PD DIKTI 
3. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan 
4. Melampirkan/menggunggah dokumen elektronik berupa file dengan format PDF sebagai berikut: 

a) Surat Keputusan organisasi kemahasiswaan yang ditandatangani oleh Rektor / Wakil Rektor 
/ Dekan / Direktur / Ketua Bidang Kemahasiswaan. 

b) Surat pernyataan kesediaan  kerja sama dari kepala desa. 
c) Surat Tugas Tim P3D yang diterbitkan oleh Wakil Rektor / Ketua Bidang Kemahasiswaan. 
d) Surat Tugas Tim Pendamping P3D dari setiap PT. 
e) Form pemutakhiran data terbaru (Maret 2020) perkembangan kegiatan PHP2D Tahun 2020. 
f) Form isian kegiatan pembinaan mandiri pasca program PHP2D Tahun 2020 
g) Mengunggah proposal berupa softcopy dengan format PDF sesuai ketentuan panduan. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

  

17 

Lampiran 3 Sistematika Laporan 
Laporan pelaksnaan P3D disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
 
  
ABSTRAK 
Berisi tidak lebih dari 250 kata dan merupakan intisari dari seluruh tulisan meliputi latar belakang, 
tujuan, metode dan hasil. Di bawah abstrak disertakan 3- 5 kata kunci (keywords). 
 
PENDAHULUAN 
Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan serta manfaat kegiatan  
 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
Penjelasan mengenai kondisi nyata masyarakat sasaran yang menerima kegiatan P3D. Uraikan 
permasalahan dan tujuan program. 
 
METODE PELAKSANAAN 
Uraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program secara rinci meliputi teknik, cara atau 
tahapan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan dan sekaligus pencapaian tujuan program. 
 
PELAKSANAAN 
Bab ini berisi tentang: hasil hasil kegiatan PHP2D tahun 2020,  temuan potensi dan masalah dari 
kegiatan PHP2D, pembinaan lanjutan pasca PHP2D yang sudah dilakukan secara mandiri, disain 
pengembangan kegiatan menuju tahap paripurna sebagai inti kegiatan P3D, tahap tahap 
pelaksanaan kegiatan P3D mulai persiapan sampai publikasi dan diseminasi hasil kegiatan serta 
proses-proses pendampingan yang telah dilakukan oleh tim Pendamping PT. 
 
EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN 
Bab ini menjelaskan tentang tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dengan 
mendeskripsikan pencapaian indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Data disajikan dalam 
bentuk gambar dan tabel. Bab ini juga menyajikan informasi tentang proses monitoring dan 
evaluasi internal yang telah dilakukan oleh tim pengusul secara periodic.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT 
Kesimpulan berisi uraian tentang tingkat keberhasilan program yang sudah dilaksanakan mengacu 
pada pencapaian indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Pada bab ini juga berisi rekomendasi 
konkrit untuk tindak lanjut program. 
 
LAMPIRAN 
Pelaksana P3D wajib menyerahkan laporan dalam bentuk soft file diunggah di laman 
https://php2d.kemdikbud.go.id/p3d/ dengan format file Microsoft Word (docx) dan Pdf. Dokumen 
foto, dan video kegiatan disertakan pada laporan kegiatan dan diunggah di media sosial (Youtube, 
Facebook, Instagram, dll 
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Lampiran 4 Format Sampul Muka 
 
  

 
PROPOSAL PROGRAM  

PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN DESA 
 
 

(JUDUL KEGIATAN) 
 

 
(Lambang Perguruan Tinggi) 

 
 

Oleh: 
(Nama Ketua Pelaksana (NIM/NRP - tahun angkatan)) 

(Nama Anggota Pelaksana (NIM/NRP - tahun angkatan)) 
 
 

(NAMA PERGURUAN TINGGI)  
(KOTA) 

(TAHUN) 
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Lampiran 5 Format Halaman Pengesahan 
HALAMAN PENGESAHAN 

1. Judul :  
2. Ruang Lingkup :  
3. Nama Organisasi :  
4. Ketua Pengusul   

 Nama Lengkap :  
 NIM/NRP :  
 Program Studi/Jurusan :  
 Perguruan Tinggi :  
 No. Telepon/HP :  
 E-mail :  

5. Jumlah Anggota Pengusul (orang) :  
6. Dosen Pendamping   

 Nama Lengkap, Gelar :  
 NIP/NIDN :  
 No. Telepon/HP :  

7. Bentuk Pemilihan Lokasi :  a. Kedekatan lokasi desa dengan kampus 
   b. Kedekatan lokasi desa dengan domisili 

mahasiswa 
8. Lokasi Kegiatan/Mitra   

 Kelurahan/Kec :  
 Kabupaten/Kota :  
 Provinsi :  
 Jarak PT ke lokasi desa (km) :  
 Waktu tempuh PT ke lokasi :  
 Jarak domisili mahasiswa ke lokasi desa (km) :  
 Waktu tempuh domisili mahasiswa ke lokasi :  

9. Jangka waktu pelaksanaan (bulan) :  
10. Biaya Total (Rp) :  

 Ditjen Belmawa (Rp) :  
 Sumber lain (Rp) :  
 Bentuk Dukungan PT :  
 Menyetujui, 

Pimpinan Organisasi Mahasiswa  
Cap dan tanda tangan 

Nama lengkap  
NIM/NRP 

(Kota, Tanggal Bulan Tahun) Ketua Tim 
Tanda tangan 
Nama lengkap  

NIM/NRP 
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 Wakil Rektor/Ketua Bidang Kemahasiswaan  
Cap dan tanda tangan 

Nama lengkap NIP/NIDN 
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Lampiran 6 Format Sampul Muka Laporan Akhir 
   

LAPORAN AKHIR PROGRAM  
PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN DESA 

 
 

(JUDUL KEGIATAN) 
 

 
(Lambang Perguruan Tinggi) 

 
 

Oleh: 
(Nama Ketua Pelaksana (NIM/NRP - tahun angkatan)) 

(Nama Anggota Pelaksana (NIM/NRP - tahun angkatan)) 
 
 

(NAMA PERGURUAN TINGGI)  
(KOTA) 

(TAHUN) 
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Lampiran 7 Form Pemutakhiran Data Sasaran 
 
Tanggal : 
Judul Program : 
Tahun Pelaksanaan : 
Perguruan Tinggi : 
Ketua Pelaksana : 
Nomor Hp : 
 

No 
Kelembagaan/ 

Kelompok/Kegiatan yang 
Ada/Terbentuk 

Waktu 
Terbentuk 

Jumlah 
Anggota 

Ketua dan 
No HP 

Alamat 
Kegiatan 

Kelompok 
dan Volume 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
       
       
       
       
 
Keterrangan: 
1) Cukup jelas 
2) Tuliskan lembaga/kelompok/kegiatan yang terbentuk pada saat P3D dilaksanakan (dalam masa 

kontrak). Tuliskan pula pada nomor terpisah, lembaga/kelompok baru jika ada yang terbangun di 
masa pasca P3D (setelah kontrak berakhir) 

3) Tuliskan tanggal, bulan dan tahun terbentuknya lembaga/kelompok yang ditulis pada kolom 2 
4) Tuliskan jumlah anggota/masyarakat yang aktif dalam kegiatan lembaga/kelompok tersebut 
5) Nama dan nomor HP ketua/pengurus lembaga/kelompok 
6) Alamat sekretariat/kantor/tempat berkumpul/pusat kegiatan lembaga/kelompok 
7) Tuliskan semua jenis kegiatan lembaga/kelompok dan volume setiap jenis kegiatannya. 
� Contoh: Kelompok Peternak Sapi 
� Kegiatan: 1. Pemeliharaan sapi kelompok. Volume: 120 sapi 

2. Pengolahan limbah sapi menjadi pupuk organik. Volume: 5 ton/minggu 
3. Pembuatan silase. Volume: 30 ton/bulan 
4. Musyawarah kelompok. Volume: 1 kali/bulan 
5. dst…. 
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Lampiran 8  Form Isian Kegiatan Pembinaan Mandiri Pasca PHP2D Tahun 2020 
(Desember 2020 – Maret 2021) 
 
Tanggal  : 
Judul Program  : 
Tahun Pelaksana : 
Perguruan Tinggi : 
Ketua Pelaksana : 
Nomor Hp  :  
 

No 
Bentuk Pembinaan 

Mandiri 
Frekuensi 

Pihak yang 
Terlibat dari 
Masyarakat 

Pihak yang 
Terlibat dari PT 

Hasil 
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Lampiran 9 Surat Pernyataan Kesediaan Kerjasama pada Pelaksanaan P3D 
 
Kami yang bertandatangan di bawah ini: 
Ketua Kelompok Pengusul P3D ......................................................................... (judul P3D) 
Nama : .......................................................................................................... 
NIM/NIK : .......................................................................................................... 
Alamat : .......................................................................................................... 
Telp/Hp/ email : .......................................................................................................... 
Ormawa : .......................................................................................................... 
Jabatan di Ormawa : .......................................................................................................... 
Perguruan Tinggi : .......................................................................................................... 
Kepala Desa : .......................................................................................................... 
Kecamatan : ...........................................; Kab/Kota : ........................................... 
Provinsi : .......................................................................................................... 
Nama : .......................................................................................................... 
Alamat : .......................................................................................................... 
Telp/HP/Email : .......................................................................................................... 
 
Jika proposal ini diterima dan didanai, kami siap bekerjasama untuk melaksanakan Program 
Pengembangan Pemberdayaan Desa untuk memperkuat dan mengembangkan hasil hasil kegiatan 
PHP2D Tahun 2020. 
 
Demikian pernyataan kerjasama ini kami buat dengan sebenarnya, dalam rangka mengoptimalkan 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan pelaksanaan Program P3D. 
 

 ..................., ..........., .................... 2021 
Ketua Kelompok Mahasiswa Pelaksana P3D 

 
(. ......................................................................... ) 

Mengetahui : 
Dosen Pendamping 

( .................................................................) 
Kepala Desa 

( ...................................................................) 
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Lampiran 10 Format Penilaian Proposal 
 
Judul   : ……………………………………………………………………………… 
Ketua pengusul : ……………………………………………………………………………… 
Organisasi Pengusul : ……………………………………………………………………………… 
 

No Kriteria Bobot Skor 
Nilai (Bobot x 

Skor) 
1.  PERUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN 

a. masalah memiliki keterkaitan kuat dengan hasil 
tahun sebelumnya  

b. tujuan mudah diukur dan relevan dengan masalah 

20 
10 

 
10 

  

2.  POTENSI KEBERHASILAN 
a. Ketepatan penetapan sasaran 
b. Perluasan sasaran dan wilayah kegiatan 
c. Ketepatan metode pelaksanaan program 
d. Kekuatan dukungan  kelembagaan dan kemitraan 
e. Kekuatan penetapan indikator dan metode 

pengukuran 
f. Tingkat partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan program  
g. Kreativitas kegiatan 

70 
5 
5 
10 
15 
15 
 

10 
10 

  

3.  HAL HAL YANG DINILAI UNGGUL 10   
TOTAL 100   

 
Keterangan: Skor 1,2,3,5,6,7 
 
Kota, Tanggal, Bulan, Tahun  
Nama Penilai 
 
 
…………………… 
 
Catatan Penilai:  
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Lampiran 11 Format Penilaian Pelaksanaan P3D 
Judul   : ……………………………………………………………………………… 
Ketua pengusul : ……………………………………………………………………………… 
Organisasi Pengusul : ……………………………………………………………………………… 
 

No ASPEK YANG DINILAI   
Bobot 
(%)  

Skor 
Nilai (Bobot x 

Skor) 
1.  IDENTIFIKASI MASALAH 

a. Ketepatan identifikasi masalah dan rancangan solusi  
b. Kesesuaian identifikasi permasalahan masyarakat 

dengan tujuan, metode, indicator keberhasil dan 
luaran 

 
10 
 
 

10 

  

2.  METODE PELAKSANAAN 
Kesesuaian dan keberhasilan metode 

15 
 

  

3.  KETERCAPAIAN INDIKATOR KEBERHASILAN 
DAN TARGET LUARAN 

20   

4.  KESESUAIAN PELAKSANAAN  
Waktu, bahan, alat, metode yang digunakan, personalia, 
dan biaya 

10   

5.  KEKOMPAKAN TIM PELAKSANA 5   
6.  TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT 10   
7.  PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP 

PROGRAM  
5   

8.  PERAN TIM PENDAMPING PT 10   
9.  POTENSI KHUSUS KEBERLANJUTAN 

PROGRAM  
5   

TOTAL 100   
 
Keterangan: Skor 1,2,3,5,6,7 
Kota, Tanggal, Bulan, Tahun  
Nama Penilai 
 
 
…………………… 
 
Catatan Penilai:  
 
 
 


