
BAB 2 

TARGET DAN LUARAN 

2.1.Jenis Luaran Kegiatan 

Luaran kegiatan pengabdian PPK ini dikelompokkan dalam luaran wajib dan luaran 

tambahan. Masing-masing kelompok luaran tersebut dapat dirinci menjadi beberapa jenis 

luaran sebagai berikut: 

1. Luaran Wajib  

a. Publikasi di jurnal nasional ber ISSN/ Prosiding dari Seminar Internasional 

b. Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT 

c. Wirausaha baru mandiri berbasis ilmu akademik (technopreneur)  

2. Luaran Tambahan  

a. Publikasi di jurnal internasional 

b. Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, 

Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, 

Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu) 

c. Buku ber ISBN 

Untuk menghasilkan luaran tersebut, akan dilakukan pembinaan melalui pelatihan, 

permagangan, pembimbingan, dan pendampingan terhadap tenant baik yang akan 

memulai usaha maupun yang sudah memulai usaha. Pembinaan yang berupa pelatihan 

dilakukan untuk memberikan/menambah bekal wawasan, pengetahuan, dan keterampilan 

kewirausahaan praktis. Pembinaan yang berupa permagangan dilakukan untuk menambah 

pengalaman dan keterampilan praktis menjalankan bisnis sesuai bidang usaha masing-

masing tenant. Pembinaan yang berupa pembimbingan dan pendampingan dilakukan 

untuk membantu tenat dalam menjalankan kegiatan praktik kewirausahaannya.  

Dari pembinaan tersebut akan membawa tenant yang akan memulai usaha dapat 

memulainya dengan penuh keyakinan dan keprofesionalan,  sedangkan bagi tenant yang 

sudah mulai usaha akan membawa mereka pada peningkatan volume usahanya. Untuk 

mendukung  kegiatan tersebut akan dilakukan kerjasama dengan pembimbing PKM 

maupun lembaga terkait seperti KADIN, Perbankan, Dinas-dinas, serta lembaga terkait 

lainnya.  

2.2. Target Capaian Luaran 
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Target pencapaian luaran dari kegiatan pengabdian PPK pada tahun kedua dan ketiga 

direncanakan sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Rencana Target Pencapaian Luaran PPK 

No. Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

T+1 T+2 

Luaran Wajib 

1.  
Publikasi di jurnal nasional ber ISSN/ Prosiding 

dari Seminar Internasional 
published published 

2.  
Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory 

PT 
published published 

3.  
Minimal lima wirausaha baru mandiri berbasis iptek 

per tahun yang siap beraktivitas di masyarakat 

(individu atau kelompok)  

melebihi melebihi 

Luaran Tambahan 

1.  Publikasi di jurnal internasional published published 

2.  
Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, 

produk/barang 
produk produk 

3.  Inovasi baru TTG tidak ada tidak ada 

4.  

Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, 

Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain 

Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, 

Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu) 

draf draf 

5.  Buku ber ISBN draf editing 

 

 

 


