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Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 

 
Berdasarkan pengumuman nomor B-314/UN.19/K.LPPM/PP.06/7/2022 

tentang Pengumuman Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen tahun 2022 bahwa 

mahasiswa yang dilibatkan dalam pengabdian diharuskan mahasiswa yang 

belum mengikuti KKN, karena mahasiswa yang dilibatkan dalam pengabdian 

sebagaimana dimaksud akan dihargai sepadan dengan melaksanakan KKN 

(dengan catatan mahasiswa yang dilibatkan aktif dalam kegiatan pengabdian). 

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan 

kerjasamanya disampaikan terimakasih. 

 

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb 
 

Purwokerto, 21 Juli 2022  
Ketua, 

 
 

Ansori 

NIP. 19650407 199203 1 004 
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Lampiran Sistematika penyusunan proposal pengabdian dosen 

 

Berikut ini dijelaskan sistematika penulisan proposal Pengabdian kepada 

Masyarakat yang terdiri atas beberapa hal sebagai berikut.  

DAFTAR ISI  
RINGKASAN (maksimal satu halaman)  

Tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam 

pencapaian tujuan tersebut dijelaskan. Ringkasan harus mampu menguraikan secara 

cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu 

spasi. (maksimal 500 kata) 

A. Pendahuluan  

Pengabdian dilakukan untuk menjawab keingintahuan pengabdi, mengungkapkan 

suatu gejala/konsep/dugaan atau menerapkan suatu model. Kemukakan hal-hal yang 

mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan Pengabdian yang disertai dengan 

data pendukung sebagai kelanjutan Pengabdian sebelumnya. 

 

 

B. Siginfikansi 

Signifikansi pengabdian berisi studi pustaka, atau studi penelitian/pengabdian 

yang dilakukan sebelumnya. Dari sini pengabdi akan menemukan posisi pengabdiannya 

di antara para pengabdi yang lain yang sudah pernah ada. 

C. Gambaran Umum Situasi 

Gambaran ini memuat tentang situasi dimana kegiatan dilakukan, di samping itu 

juga akan dibahas gambaran kondisi lingkungan masyarakat sekitar untuk 

memungkinkan dilaksanakannya kegiatan PKM yang selanjutnya dilakukan pengabdian. 

D. Tujuan 

Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan pengabdian. Pengabdian dapat 

bertujuan untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, menganalisis, mengevaluasi, 

membuktikan atau menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan atau membuat suatu 

model atau prototipe. 

E. Kerangka Pemecahan  

Sampaikan tentang kerangka pemecahan masalah dari masalah yang sudah Anda 

paparkan. Tampakkan cara pemecahan masalahnya. Boleh diberikan isian tentang 

strategi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang ada. 

F. Sasaran Program  

Sasaran meliputi masyarakat, pemerintah dan lembaga pendidikan, atau lembaga 

yang lainnya. 

G. Metode Yang Digunakan 
Metode yang digunakan berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan, bisa 

dengan menggunakan model pendampingan, Pelaksanaan atau pengembangan yang 

menyangkut masalah dalam Pengabdian yang akan dilaksanakan. Misalnya metode 

ABCD, PAR, CBR, atau RnD. Uraikan metode yang digunakan dalam Pengabdian secara 

rinci. 

H. Rencana Pembahasan 



 
 

Berisi rencana pembahasan yang sedianya akan ditampilkan di laporan akhir, 

dimulai dari bab pertama hingga terakhir. 

I. Personalia 

Hal-hal yang harus dilakukan pada bagian ini adalah Jenis kepakaran yang 

diperlukan dalam menyelesaikan seluruh persoalan atau kebutuhan mitra dijelaskan, 

dan juga perlu disampaikan personalia dari pakarnya masing-masing.  

J. Jadwal Kegiatan  

Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana pelaksanaan 

Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan.  

K. Rencana Anggaran Belanja 
RAB dibuat dengan menyesuaikan kegiatan.  

L. Daftar Pustaka  

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan  urutan  abjad  

nama  pengarang,  tahun,  judul  tulisan,  dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dan 

diacu dalam usulan pengabdian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.  

M. Lampiran-Lampiran  

1. Lampiran A. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul yang telah ditandatangani 

(terlampir).  

2. Lampiran B. Gambaran kegiatan yang akan dilakukan kepada kedua mitra  

3. Lampiran C. Peta lokasi wilayah kedua mitra  

4. Lampiran D. Surat Pernyataan Ketua Pengabdian 

5. Lampiran E.  Dua buah  Surat  Pernyataan  Kesediaan  Bekerja sama dari kedua mitra 

yang bermeterai Rp 10.000,00. 

 


