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HALAMAN PENGESAHAN

Setelah mengamati dan mencermati laporan kegiatan pengabdian kepada

masyarakat yang dibuat oleh

Nama Mahasiswa :

NIM :

Program Studi :

Maka saya selaku Pendeta atau Gembala Sidang Gereja (sebutkan Nama

Gerejanya) menyatakan bahwa apa yang ditulis dalam pelaporan ini adalah benar

adanya dan sesuai dengan apa yang dilakukan mahasiswa tersebut di tempat

pelayanan kami. Demikianlah pengesahan dari kami, Tuhan Yesus memberkati.

(hari dan tanggal pengesahan)

................................
Nama Pendeta dan Cap Gereja
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BAB I

PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan (bab I) ini merupakan proposal yang dahulu dibuat

sebelum melaksanakan praktek. Silahkan disesuaikan dengan template yang

ada.Buatlah satu paragraf pembuka sebelum masuk ke bagian sub bab

selanjutnya.

Nama Proyek Pelayanan

Sebutkan dan jelaskanlah judul proyek yang mahasiswa ajukan dengan

keterangan singkat tentang judul proyek yang diajukan. Buatlah judul semenarik

mungkin sehingga proyek ini benar-benar menarik bagi obyek pelayanan.

tuliskanlah dalam satu atau dua paragraf.

Lembaga Tempat Dilaksanakan PPL

Sebutkanlah lembaga apa yang sekiranya cocok untuk melakukan proyek

ini. Tidak lupa untuk mencantumkan alasan-alasannya. Buatlah dalam satu atau

dua paragraf.

Waktu Pelaksanaan

Buatlah rancangan waktu pelaksanaan yang sekiranya proyek ini dapat

terlaksana dengan baik. Buatlah dalam satu atau dua paragraf.

Dasar Pemilihan Proyek

Buatlah satu paragraf pengantar sebelum membahas sub bab

selanjutnya.
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Landasan Proyek

Ceritakanlah hal-hal apa saja yang dapat menjadi landasar bagi

tercetusnya atau terlaksananya proyek ini. Dalam bagian ini mahasiswa harus

dapat mengemukakan argumennya sehingga proyek ini dirasa penting. Buatlah

minimal dalam tiga paragraf.

Alasan Pemilihan Proyek

Sebutkanlah alasan-alasan mengapa proyek ini dipilih. Tulislah alasan-

alasannya dalam bentuk paragraf. Satu alasan dikembangkan dalam satu

paragraf.

Perencanaan Proyek

Buatlah satu paragraf pengantar sebelum membahas sub bab

selanjutnya.

Latar Belakang Program

Di dalam bagian ini, mahasiswa perlu menjelaskan hal-hal penting

tentang latar belakang program seperti:

Hal-Hal Yang Menarik Dari Program

Hal menarik apa saja yang ada di program ini?Jelaskanlah dalam bentuk

paragraf-paragraf untuk setiap poinnta\\ya.

Pengalaman Keterlibatan

Bagaimana pengalaman keterlibatan anda? Jelaskanlah dalam bentuk

paragraf-paragraf untuk setiap poinnya.
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Situasi Sebelum Proyek Dilaksanakan

Bagaimana kira-kira anggapan anda terhadap situasi sebelum proyek

dilaksanakan? Jelaskanlah dalam bentuk paragraf-paragraf untuk setiap poinnya.

Gol-gol yang akan Dicapai

Gol-gol apa saja yang ingin dicapai dari proyek ini? Jelaskanlah dalam

bentuk paragraf-paragraf untuk setiap item goalnya.

Analisa SWOT

Dalam bagian ini, mahasiswa harus melakukan analisa mandiri terhadap

proyek yang akan dilaksanakan. Analisa yang disarankan adalah analisa SWOT

yang meliputi:

Strengths: Kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki oleh mahasiswa untuk dapat

melaksanakan program ini di lapangan? Jelaskanlah alasan-alasannya dalam

bentuk paragraf.

Weaknesses: Kelemahan-kelemahan apa yang dapat menghambat suksesnya

program ini? Jelaskan alasan-alasannya dalam bentuk paragraf.

Opportunities: Peluang-peluang apa yang dapat dilihat sehingga nantinya

program ini akan berjalan dengan baik? Jelaskan alasan-alasannya dalam

bentuk paragraf.

Threats: Ancaman-ancaman apa yang nantinya akan dihadapi ketika

menjalankan program ini? Jelaskan alasan-alasannya dalam bentuk paragraf.

Misi Program
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Jelaskanlah bagaimana misi saudara dari awal hingga akhir guna

menyelesaikan program ini. Jelaskanlah dalam bentuk paragraf-paragraf mulai

dari awal hingga akhir.

Strategi

Jelaskanlah strategi-strategi yang anda miliki guna memastikan bahwa

proyek ini akan terus berjalan dengan baik. Jelaskanlah dalam bentuk paragraf-

paragraf.

Pelaksanaan Program

Jelaskanlah bagaimana gambaran anda tentang pelaksanaan program ini

nantinya. Jelaskanlah dalam bentuk paragraf-paragraf.

Analisis Ketercapaian

Jelaskanlah analisa anda terhadap ketercapaian program ini kedepannya.

Dalam bagian ini menjelaskan temuan berupa informasi penting yang berguna

bagi pengembangan pendidikan atau penelitian lanjutan yang ditemukan dari

pelaksanaan proyek Pengabdian kepada Masyarakat ini.
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BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PELAKSANAAN PROYEK

Buatlah satu paragraf pengantar untuk pembuka sebelum membahas ke

bagian selanjutnya

Sejarah Berdirinya Gereja

Jelaskanlah sejarah berdirinya gereja dari awal hingga sekarang

dengan tuntas sebagai gambaran dari tempat praktek yang telah dijalani.

Tulislah dalam beberapa paragraf hingga pembahasannya tuntas.

Pelayanan Tuhan yang ada di Gereja Saat ini

Jelaskanlah mengenai para pelayan Tuhan yang melayani di gereja ini

dengan tuntas.

Jadwal Peribadahan

Jelaskanlah mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan di gereja ini

secara tuntas.
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BAB III

PELAKSANAAN PROYEK

Buatlah satu paragraf pengantar sebagai pembuka sebelum membahas

bagian selanjutnya.

Laporan Pelaksanaan Proyek

Jelaskanlah bagaimana pelaksanaan proyek secara rinci selama ada

berada dalam pelayanan. Jelaskanlah dalam bentuk paragraf-paragraf. Dapat

menggunakan tabel apabila dirasa perlu untuk menjelaskan pelayanan proyek.

Ceritakanlah per minggu (jika proyek anda dilaksanakan secara

mingguan) kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan proyek ini.

Mahasiswa perlu menjelaskan secara detail mengenai proyek yang dilaksanakan.

Hasil Pelaksanaan Proyek

Jelaskanlah mengenai hasil dari proyek yang anda laksanakan

selama berada di tempat praktek. Laporkanlah kemajuan-kemajuan apa saja yang

ada di gereja setelah proyek ini terlaksana. Ceritakanlah dalam bentuk paragraf-

paragraf. Dapat menggunakan tabel jika dirasa perlu.

Kendala Pelaksanaan Proyek

Jelaskanlah kendala-kendala apa saja yang dihadapi selama

menjalankan proyek ini. Sebutkan apa saja dampak dari kendala-kendala ini
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terhadap proyek yang anda kerjakan. Ceritakanlah dalam bentuk paragraf-

paragraf.

Kegiatan Pelayanan Lainnya yang Perlu Dilaporkan

Selain melaksanakan proyek, sudah semestinya mahasiswa melakukan

kegiatan pelayanan yang lain entah di gereja maupun di lembaga yang lain.

Ceritakanlah kegiatan-kegiatan pelayanan apa saja yang anda lakukan secara

tuntas. Ceritakanlah dalam bentuk paragraf-paragraf.
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BAB IV

PELAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN PROYEK

Pelaporan keuangan selama melaksanakan praktek perlu untuk

dilaporkan untuk menunjang akreditasi. Ceritakanlah penggunaan pelaporan

keuangan selama melaksanakan proyek ini yang meliputi laporan biaya

Transportasi, Akomodiasi, Konsumsi, dan biaya lain yang sekiranya perlu

dilaporkan

Laporan Biaya Transportasi

No Rincian Jumlah Sumber

1 Biaya tiket ke pelayanan ... (silahkan pilih:
Pribadi, Gereja,
STT, atau
sponsor)

2 Dan seterusnya...

3

4

Total =

Laporan Biaya Akomodasi

No Rincian Jumlah Sumber

1 Biaya perlengkapan pelaksanaan

Proyek dari awal hingga akhir.

... (silahkan pilih:
Pribadi, Gereja,
STT, atau
sponsor)

2 Dan seterusnya...

3
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4

Total =

Laporan Biaya Konsumsi

No Rincian Jumlah Sumber

1 Biaya Konsumsi selama

melaksanakan kegiatan

pengabdian masyarakat.

... (silahkan pilih:
Pribadi, Gereja,
STT, atau
sponsor)

2 Dan seterusnya...

3

4

Total =

Laporan Total Keuangan Pelaksanaan Proyek

No Rincian Jumlah

1 Biaya Transportasi.

2 Biaya Akomodasi.

3 Biaya Konsumsi.

Total
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BAB V

PENUTUP

Buatlah satu paragraf pengantar sebagai pembuka sebelum membahas bagian

selanjutnya.

Kesimpulan terhadap pelaksanaan Proyek

Buatlah kesimpulan singkat tentang pelaksanaan proyek dan juga

pelayanan yang saudara jalankan selama melayani di gereja ini.

Saran-saran

Berikanlah saran-saran praktis untuk gereja berkenaan dengan

proyek ataupun kelanjutan proyek yang sudah anda jalankan.
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LAMPIRAN

Di dalam lampiran ini, mohon dilampirkan hal-hal yang menjadi bukti

bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa praktek pelayanan

lapangan benar dilakukan oleh mahasiswa. Adapun beberapa hal yang perlu ada

di dalam lampiran adalah sebagai berikut:

1. Surat Tugas dari Waket III bidang Kemahasiswaan untuk melakukan

Praktek Pelayanan Lapangan. Surat tugas ini diberikan ketika mahasiswa

akan melakukan kegiatan praktek ini.

2. Laporan bulanan mengenai kegiatan praktek yang sudah dikirimkan

selama ini.

3. Foto-foto kegiatan pelayanan. Minimal diberikan 20 foto yang diatur

dengan rapi di bagian lampiran ini. Semakin banyak foto akan semakin

baik. Adapun foto yang diperlukan diantaranya:

a. Foto pelaksanaan proyek mahasiswa (minimal 10 foto).

b. Foto pelayanan lainnya yang dipercayakan oleh mentor atau

pendeta seperti melayani di ibadah minggu, ibadah remaja, ibadah

pemuda, ibadah senior, maupun ibadah umum (minimal 10 foto).

c. Format Foto: satu lembar kertas diisi oleh dua foto. Setiap foto

disertai deskripsi di bawahnya. Contoh ada di halaman 15:
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Foto 1: Pelayanan Ibadah Minggu

Foto 2: Pelayanan Ibadah Pemuda
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4. Bukti-bukti lainnya yang perlu dicantumkan:

a. Foto tiket perjalanan pergi, pulang, atau keduanya.

b. Foto nota pembelian (dan sejenisnya) untuk perlengkapan proyek

pelayanan lapangan.

c. Dan lain sebagainya.


