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HALAMAN PENGESAHAN 

 

 

Setelah meneliti judul proyek pengabdian masyarakat mahasiswa serta 

mencocokkannya dengan judul skripsi mahasiswa, maka proyek dengan judul 

(diisi dengan judul yang dipilih) yang diajukan oleh (diisi dengan nama 

mahasiswa) program studi (diisi dengan program studi mahasiswa) dinyatakan 

diterima dan dapat dilaksanakan di tempat praktek. 

 

Dengan ini Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega menunjuk (diisi 

oleh bidang pelayanan) sebagai dosen pendamping untuk dapat memantau 

kegiatan pengabdian masyarakat ini. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Tuliskanlah semua rujukan daftar pustaka jika dalam proposal ini 

menggunakan kutipan dari buku maupun sumber lainnya. Penulisan daftar 

pustaka megikuti format yang digunakan di STT Kristus Alfa Omega. 


