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TUGAS PRAKTIKUM

� Buatlah proposal program pengabdian kepada 
masyarakat secara kelompok sesuai tema strategis yg 
telah ditentukan

� Font Times New Roman 12; format justify; spasi single;
A4 (maksimal 10 halaman termasuk cover dan lampiran)

� Margin atas, bawah, kiri dan kanan secara berurutan
masing-masing 2.5, 2.5, 4 dan 3masing-masing 2.5, 2.5, 4 dan 3

� Presentasikan proposal anda maksimal 20 menit

termasuk diskusi sesuai no urut undian

� 1 kelompok terdiri dari 4 orang sesuai no urut daftar 
hadir (9 kelompok kelas A) dan (12 kelompok kelas B)

� Deadline pengumpulan makalah (soft copy) Minggu 28 
April 2013 pukul 24.00 WIB dikirim via e-mail



PILIHAN TEMA 

1. Pengentasan kemiskinan

2. Perubahan iklim

3. Energi baru dan terbarukan

4. Ketahanan dan keamanan pangan

5. Pengelolaan bencana5. Pengelolaan bencana

6. Otonomi daerah dan desentralisasi

7. Seni dan budaya/industri kreatif

8. Teknologi informasi dan komunikasi

9. Pembangunan manusia dan daya saing
bangsa



SISTEMATIKA PENULISAN



� Judul proposal singkat dan spesifik, tetapi cukup
jelas memberi gambaran kegiatan yg diusulkan

JUDUL



LATAR BELAKANG MASALAH

� Uraikan secara kuantitatif potret, profil dan

kondisi masyarakat sasaran yg akan dilibatkan.

� Uraikan pula kondisi dan potensi dari segi fisik, 

pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatanpendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan

maupun lingkungan yg relevan dg kegiatan yg

akan dilakukan



PERUMUSAN MASALAH

� Rumuskan dg jelas permasalahan yg akan 

diselesaikan mengacu pada tema-tema

kegiatan yg telah ditetapkan. 

� Tunjukkan masalah yg menjadi prioritas� Tunjukkan masalah yg menjadi prioritas

dalam program yg akan dilaksanakan. 

� Perumusan masalah tidak harus dalam

bentuk pertanyaan.



TUJUAN

� Rumuskan tujuan yg akan dicapai secara

spesifik dan merupakan kondisi baru yg

diharapkan terwujud setelah program selesai

dilaksanakan.

� Rumusan tujuan harus jelas dan dapat

diukur .



INDIKATOR KEBERHASILAN 

PROGRAM

1. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat

2. Jumlah mahasiswa dan dosen yg terlibat

3. Keberlanjutan program



LUARAN YANG DIHARAPKAN

Luaran program terdiri atas:

1. Publikasi ilmiah

2. Kesediaan masyarakat untuk melanjutkan 

programprogram

3. Buku pemberdayaan masyarakat oleh 

mahasiswa



MANFAAT PROGRAM

Sebutkan manfaat yg akan diperoleh bagi 
masyarakat sasaran, dari sisi ekonomi 
maupun Ipteks, pada saat kegiatan 
berlangsung maupun setelah program berlangsung maupun setelah program 
selesai dilaksanakan.



GAMBARAN UMUM 
MASYARAKAT SASARAN

Penjelasan tentang kondisi masyarakat
sasaran yg diuraikan secara faktual.



METODE PELAKSANAAN
� Uraikan metode yg digunakan dalam pelaksanaan

program secara rinci meliputi teknik, cara atau
tahapan kegiatan dalam menyelesaikan

permasalahan dan sekaligus pencapaian tujuan
serta keberlanjutan program.

� Tahap pelaksanaan meliputi:� Tahap pelaksanaan meliputi:

1. Identifikasi masalah

2. Analisa kebutuhan

3. Penyusunan program

4. Pelaksanaan program

5. Monitoring dan evaluasi

6. Lokakarya hasil

7. Pelaporan



JADWAL KEGIATAN PROGRAM

Jadwal kegiatan harus rinci dan jelas meliputi

persiapan, pelaksanaan dan penyusunan

laporan dalam bentuk bar-chart yg

menggambarkan rincian kegiatan dan jadwalmenggambarkan rincian kegiatan dan jadwal

pelaksanaan kegiatan tersebut.



RANCANGAN BIAYA

� Biaya maksimum Rp. 50.000.000. 

� Rancangan biaya disusun secara lengkap, wajar, dan
jelas peruntukannya dg komponen biaya antara lain:

1. Bahan habis pakai

2. Perlatan penunjang2. Perlatan penunjang

3. Perjalanan/transportasi

4. Konsumsi, dokumentasi

� Honorarium tidak diperkenankan bagi pihak 
manapun baik tim pelaksana, dosen pendamping, 
ataupun tenaga pembantu lainnya. Kecuali dari
sumber lain.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Biodata singkat ketua dan anggota pelaksana 
program sertaa dosen pendamping. Biodata harus 
dilengkapi dg tanda-tangan.

2. Gambaran Ipteks yg akan diterapkan

3. Surat pernyataan Kesediaan Bekerjasama dari3. Surat pernyataan Kesediaan Bekerjasama dari
pemerintah desa yg menjadi lokasi binaan

4. Denah lokasi kegiatan



KOMPONEN PENILAIAN
� Perumusan masalah (Bobot 30)

a. Ketepatan menemukenali masalah (dari data sekunder, 

informasi, hasil observasi lapangan) 

b. Kecermatan dalam merumuskan masalah

� Potensi keberhasilan program (Bobot 40)

a. Ketepatan dalam merencanakan khalayak sasaran

b. Ketepatan dalam memilih intervensi pembinaan yg b. Ketepatan dalam memilih intervensi pembinaan yg 

produktif yg akan dilaksanakan 

c. Ketepatan dalam memilih metode pengembangan

masyarakat

d. Kebolehjadian terselesaikannya program pembinaan desa

yg tepat waktu

e. Kekuatan jejaring kelembagaan mahasiswa yg relevan dg 

program 

� Rencana keberlanjutan program (20) 

� Hal lain yg dinilai unggul (10)



Penamaan File

� Kerjakan tugas pada MS Word 2003- 2007

� Format nama file “nama kelompok – kelas -

tema tugas praktikum” 

Contoh :Contoh :

“Kelompok IA – Pengentasan kemiskinan”



Pengiriman File

� Kirimkan file tugas sebagai attachment ke : 
eko_nug@yahoo.com

� Subjek email: 

“PES 4006 – nama kelompok - kelas – tema“PES 4006 – nama kelompok - kelas – tema
tugas praktikum” 

Contoh :

“PES 4006 – kelompok IA – Pengentasan 
kemiskinan”



Recommended links:

• http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml 

• http://www.ditjennak.go.id/ 

• http://www.bps.go.id/

• http://faostat.fao.org/• http://faostat.fao.org/

• http://www.deptan.go.id



SELAMAT MENGERJAKANSELAMAT MENGERJAKAN


