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PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

I. Pendahuluan 

1.1. Rasional 

Dosen dan mahasiswa perlu mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya dalam 

bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian 

masyarakat, civitas akademika akan dapat melihat secara langsung persoalan nyata yang 

terjadai dalam masyarakat. Persoalan nayata tersebut perlu dicarikan solusi dengan 

kegiatan yang tepat, dan secara terus menerus dilakukan penilaian, sehingga perguruan 

tinggi memiliki arti penting bagi masyarakat.  

Agar pelaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen 

dan mahasiswa terarah dan terencana, maka perlu menyusun perencanaan yang baik, baik 

dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk itu perlu disusun 

panduan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

 

1.2. Tujuan 

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu: 

a. Dosen dan mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi 

terhadap pemecahan masalah yang terjadi pada masyarakat. 

b. Mengembangkan teknologi tepat guna yang bersifat produktif dan edukatif. 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan di sekolah, di 

desa, di tempat yang membutuhkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

 

1.4. Sasaran 

a. Mahasiswa. 

b. Dosen. 

 

1.5. Definisi 

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan dosen dan mahasiswa yang 

merupakan bentuk aplikasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang relevan dengan bidang 

ilmu yang ditekuni. 

 

1.6. Referensi 
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Aksara. 
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II. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat 

2.1. Penyusunan rencana pengabdian kepada masyarakat. 

Langkah-langkah yang harus diikuti dalam menyusun rencana pengabdian kepada 

masyarakat: 

a. Rencana pengabdian kepada masyarakat yang disusun oleh mahasiswa dilakukan untuk 

memenuhi tugas pada mata kuliah tertentu untuk memenuhi tugas perkuliahan. 

b. Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali 

dengan membuat draf proposal. 



c. Draft praproposal diajukan kepada dosen sesuai bidang keahlian untuk menjadi 

pembimbing pengabdian kepada masyarakat. 

d. Setelah memperoleh pembimbing, mahasiswa harus aktif berkonsultasi secara teratur. 

 

2.2. Pembimbingan Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Dosen Pembimbing wajib memberikan pengarahan dan bimbingan agar mahasiswa 

mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. 

b. Pembimbing dimungkinkan menyarankan kepada mahasiswa agar berkonsultasi 

kepada dosen lain yang memiliki keahlian khusus menyangkut isi kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 

c. Jika setelah mendapat pengarahan dan bimbingan, mahasiswa tidak melaksanakan 

tugasnya dengan sungguh-sungguh, dan pembimbing wajib menegur. 

 

2.3. Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Hasil pengabdian kepada masyarakat ditulis dalam bentuk buku laporan pengabdian 

kepada masyarakat. 

b. Mahasiswa wajib menyerahkan laporan sebanyak 1 (satu) eksemplar untuk disimpan di 

perpustakaan Jurusan Biologi dan 1 (satu) eksemplar untuk disimpan di perpustakaan 

FAKULTAS ILMU SOSIAL. 

c. Mahasiswa wajib menyerahkan hasil penulisan, data primer, data sekunder, dan hasil 

pekerjaan termasuk di dalamnya; program, hasil perhitungan, dalam bentuk digital 

(CD) kepada Prodi dan Jurusan untuk disimpan dan mengunggahnya ke dalam sistem 

yang telah disediakan. 

 

III. Lampiran 

Format laporan kegiatan pengadian kepada masyarakat. 

A. DAFTAR ISI  

B. ABSTRAK 

C. PENDAHULUAN 

D. ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT  

E. METODE   

F. JADWAL PELAKSANAAN  

G. HASIL KEGIATAN 

H. DAFTAR PUSTAKA  

I. LAMPIRAN  

 


