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A. SISTEMATIKA PENULISAN 

1. JUDUL  

Judul singkat, spesifik, dan jelas memberi gambaran kegiatan yang diusulkan.  

2. LATAR BELAKANG MASALAH  

1. Menguraikan secara jelas potret, profil, dan kondisi masyarakat sasaran.  

2. Menguraikan kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun 

lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.  

3. Mendeskripsikan hasil survei awal yang telah dilakukan, meliputi survei terhadap 

SDA, SDM, kelembagaan dan sumber-sumber pendanaan.  

3. PERUMUSAN MASALAH  

1. Merumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diselesaikan mengacu pada 

tema-tema kegiatan yang telah ditetapkan.  

2. Menunjukkan masalah yang menjadi prioritas dalam program yang akan 

dilaksanakan. 

4. TUJUAN  

1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik  

2. Rumusan tujuan harus jelas, terukur dan merupakan kondisi baru yang diharapkan 

terwujud setelah program selesai dilaksanakan. 

5. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM  

Setiap pengusul membuat rumusan indikator keberhasilan program untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan pelaksanaan PHP2D. Keberhasilan program diketahui dengan 

membandingkan perubahan- perubahan indikator yang terjadi sebelum dan sesudah 

pelaksanaan PHP2D. Indikator- indikator tersebut adalah:  

1) Perubahan perilaku masyarakat (pengetahuan, sikap mental/kesadaran dan 

keterampilan).  

Menguraikan dengan jelas perubahan perilaku masyarakat yang akan terjadi pasca 

PHP2D. Jelaskan pula cara untuk mengukur perubahan tersebut.  

2) Perubahan fisik.  

Mendeskripsikan dengan jelas perubahan-perubahan fisik yang akan terjadi di 

masyarakat pasca PHP2D dan jelaskan cara mengukur perubahan fisik tersebut. 



Termasuk perubahan pendapatan dari kelompok kelompok masyarakat peserta 

program dan tumbuhnya peluang peluang ekonomi baru yang ada di masyarakat. 

3) Terjalinnya kemitraan dengan berbagai pihak.  

Menggambarkan perencanaan kemitraan yang akan dijalin selama pelaksanaan 

PHP2D dan pasca PHP2D, dilengkapi dengan peran masing-masing mitra. 

Kemitraan dengan Pemda, Swasta, Dunia Usaha, atau Organisasi Masyarakat 

perlu dirintis untuk kesinambungan program. 

4) Terbentuknya kelembagaan lokal di masyarakat yang akan meneruskan dan 

mengembangkan program.  

5) Dihasilkannya rancangan program tindak lanjut pasca PHP2D.  

6) Terjadinya proses implementasi mata kuliah di desa (korelasi antara mata kuliah 

dengan kegiatan program di desa). 

6. LUARAN YANG DIHARAPKAN  

Luaran yang diharapkan dari PHP2D agar dikemukakan secara ekplisit dengan 

menyertakan: 1. Manual/panduan aplikasi teknologi produk PHP2D; 2. Inovasi; 3. 

Profil dan poster hasil pelaksanaan program; 4. Publikasi media massa 5. Jejaring 

yang terbentuk. 

7. MANFAAT  

Menjelaskan manfaat yang akan diperoleh bagi masyarakat sasaran dan pihak-pihak 

lain, dari berbagai aspek, pada saat kegiatan berlangsung maupun setelah program 

selesai dilaksanakan.  

8. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN  

1. Menjelaskan mengenai kondisi awal masyarakat sasaran yang akan menerima 

kegiatan pengabdian agar diuraikan secara faktual dengan dilengkapi data-data 

kuantitatif dan kualitatif yang cukup. 

2. Menguraikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.  

9. METODE PELAKSANAAN  

Metode pelaksanaan mencakup 2 hal pokok yaitu metode pemberdayaan masyarakat 

desa dan metode pelaksanaan kegiatan. Adapun metode pelaksanaan kegiatan PHP2D 

berisi hal-hal berikut: 1. Menguraikan roadmap kegiatan secara jelas dan sistematis. 2. 

Menjelaskan tahap-tahap kegiatan yang akan dilakukan yang meliputi: a. Survei awal 

b. Identifikasi masalah; c. Analisis kebutuhan; d. Penetapan khalayak sasaran e. 

Penyusunan program, f. Perumusan dan pengukuran indikator keberhasilan g. 

Pelaksanaan Program; h. Strategi pembinaan khalayak sasaran i. Perintisan kemitraan 



j. Monitoring dan Evaluasi berdasarkan indikator keberhasilan program; k. Lokakarya 

hasil dengan menghadirkan stakeholder program; l. Pelaporan m. Pemutakhiran data 

sasaran 2 bulan pasca program.  

10. JADWAL KEGIATAN  

Jadwal kegiatan harus rinci dan jelas meliputi persiapan, pelaksanaan, dan 

penyusunan laporan dalam bentuk Bar-chart. Bar-chart memberikan rincian kegiatan 

dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut.  

11. RANCANGAN BIAYA  

Buatlah rancangan biaya secara lengkap, wajar, dan jelas peruntukannya dengan 

rekapitulasi biaya terdiri atas: 1. Bahan habis pakai; 2. Peralatan penunjang, kecuali 

alat kesekretariatan; Perjalanan; 3. Seminar dan publikasi 4. 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, kamera, sound sistem, dan lain-lain.  

 

B. PERSYARATAN PENULISAN 

1. Naskah ditulis minimal 15 – 30 halaman 

2. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

3. Penulisan halaman bagian awal menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii,…) 

sedangkan bagian isi menggunakan angka arab (1, 2, 3,…..) di sebelah kanan atas. 

4. Ditulis mengguanakan font times new roman, ukuran 12, spasi 1,5, menggunakan 

kertas ukuran A4. 

5. Batas penulisan : kiri 4 cm, atas 3 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3 cm. 

6. Karya dikumpulkan dalam bentuk softcopy pdf pada saat pendaftaran. 
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