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PENGERTIAN

Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) adalah kegiatan 

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau Lembaga Eksekutif Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan mampu menumbuhkan rasa peduli dan berkontribusi kepada 

masyarakat di desa agar terbangun desa binaan yang aktif, mandiri, berwirausaha, 

dan sejahtera

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



Menerapkan karakter 

positif, empatik, peduli, 

ulet, kreatif, bertanggung 

jawab melalui organisasi 

mahasiswa

Menemukan dan 

mengembangkan potensi 

desa untuk pembinaan 

dan pemberdayaan 

masyarakat

Membangun kerjasama

yang baik antara 

organisasi mahasiswa, 

perguruan tinggi, 

pemerintah daerah, 

swasta dan masyarakat

Membangun kemandirian 

masyarakat dan 

berkelanjutan
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Mengembangkan 

kegiatan kemahasiswaan 

di desa yang dapat 

direkomendasikan 

sebagai konversi mata 

kuliah



Terwujudnya mahasiswa yang mampu berfikir kritis, 

kreatif, komunikatif dan kolaboratif serta memiliki

kemampuan kepemimpinan dalam pengembangan 

masyarakat desa di Era Industri 4.0 sebagai 

implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

TEMA



TUJUAN

1
Membantu mengatasi 

permasalahan di desa 

dengan berbagai aspek 

melalui upaya peningkatan 

kesadaran/sikap, 

wawasan/pengetahuan dan 

keterampilan

Menerapkan konsep 

pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat 

melalui inovasi teknologi 

yang dilaksanakan dalam 

tim kerja yang bersifat 

multidisipliner dan 

kolaboratif

2
Membangun kemitraan 

dengan stakeholder terkait 

dalam mewujudkan program

3
Menjadikan lokasi PHP2D 

sebagai desa binaan 

kampus yang berkelanjutan

4 5
Menjadi sarana 

rekomendasi kepada 

perguruan tinggi untuk 

kegiatan PHP2D dikonversi 

sebagai mata kuliah



Pengentasan Kemiskinan

Pendidikan

Energi Baru dan Terbarukan

Kesehatan

Ketahanan dan Keamanan Pangan

Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati
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Mitigasi Bencana

Budaya dan Seni

Industri Kreatif

Pariwisata

Manufaktur
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253 Proposal

Proposal yang didanai

Seleksi Konten

Unggah Proposal dan Seleksi Administrasi

You can simply impress your audience and add a unique zing 
and appeal to your Presentations.      

916 Proposal

1.154 Proposal

Your Text Here
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TERIMA KASIH


