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Sistematika

PROPOSAL
•

•
•
•
•

Persyaratan yang
wajib dipenuhi :

Diajukan oleh ketua pengusul diketahui oleh pemimpin
organisasi pengusul dan Dosen Pendamping, disetujui oleh
Wakil Rektor/Ketua Bidang Kemahasiswaan.
Jumlah mahasiswa pelaksana minimal 10 orang (sekurangkurangnya berasal dari 2 angkatan yang berbeda).
Tidak diperbolehkan ada pergantian anggota tim
Tidak diperbolehkan ada pergantian desa lokasi kegiatan,
kecuali ada alasan darurat
Menyertakan Surat Pernyataan Kesediaan Kerjasama
(bermaterai) dari masyarakat sasaran ditandatangani oleh
kepala desa mengikuti format Lampiran 10 (sepuluh) dan
dilengkapi dengan hasil survei tentang kebutuhan desa.

Sistematika

PROPOSAL
•

•
•

•
•

Persyaratan yang
wajib dipenuhi :

Diajukan oleh ketua pengusul diketahui oleh pemimpin
Menyertakan surat keputusan legalitas organisasi dari
Rektor/Ketua (intra kampus).
Menyertakan Surat Kesediaan Perguruan Tinggi yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
Proposal disusun mengikuti sistematika sesuai kriteria yang
tercantum dalam buku Panduan
Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia yang baku.
Kelengkapan administratif yang meliputi halaman judul,
nama/daftar anggota kelompok, halaman pengesahan, diberi
nomor halaman menggunakan angka romawi- kecil, dan diketik
di sebelah kanan-bawah (i, ii, dan seterusnya).

Sistematika

PROPOSAL
•

•

•

Persyaratan yang
wajib dipenuhi :

Tabel diberi judul dengan penomoran tabel
sesuai dengan urutan kemunculannya dalam
naskah. Judul tabel ditulis di atas tabel dengan
nomor tabel menggunakan angka romawi.
Gambar dalam bentuk grafik maupun foto diberi
judul dengan penomoran gambar sesuai dengan
urutan kemunculannya dalam naskah. Judul
gambar ditulis di bawah gambar dengan nomor
gambar menggunakan angka romawi.
Diajukan secara daring ;
http://php2d.kemdikbud.go.id/

Sistematika

PROPOSAL
1. 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 (
fisik, sosial, ekonomi maupun
lingkungan)
Mendeskripsikan hasil survei awal

3.

3. PERUMUSAN MASALAH
1.
2.
3.

Mengacu pada ruang lingkup
kegiatan
Masalah prioritas
Penetapan program melalui
musyawarah bersama masyarakat
desa, menselaraskannya dengan
kebijakan pembangunan setempat..

4. TUJUAN
1.

Spesifik

2.

Jelas, terukur dan kondisi baru yang
diharapkan terwujud

Sistematika Proposal
5. INDIKATOR KEBERHASILAN
•

•

Perubahan perilaku
masyarakat

(Pengetahuan, sikap mental/kesadaran dan
keterampilan).

•

Uraikan cara memperoleh data perubahan
perubahan fisik tersebut.

Perubahan fisik
masyarakat.

• Perubahan kemitraan
Perubahan Kelembagaan
Lokal
• Peningkatan kegiatan
koordinasi dan komunikasi.
•

Memiliki rancangan
program tindak lanjut

• Terjadinya proses
implementasi mata kuliah

Dengan berbagai pihak.
Kualitas dan kuantitas.

Antar lembaga-lembaga lokal di desa,
Kampung Tematik.
Pasca PHP2D.

Di desa

6. LUARAN YANG DIHARAPKAN
Luaran Wajib
• Manual/panduan aplikasi
teknologi produk PHP2D;
• Profil dan poster hasil
pelaksanaan program;
• Video Kegiatan;
• Publikasi media sosial
Luaran Tambahan
• Jurnal (publikasi ilmiah)
• Publikasi media massa
• Jejaring kemitraan yang terbentuk
yang dibuktikan dengan perjanjian
kerja sama tertulis antara tim
pelaksana dengan mitra.

Sistematika Proposal
7. MANFAAT
8. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN
1. Kondisi awal masyarakat, data- data
2. Menguraikan permasalahan.
3. Memuat hasil pemetaan potensi, partisipasi
masyarakat.
4. Menguraikan gambaran program program
desa atau dinas yang sudah ada.

9. METODE PELAKSANAAN
pemberdayaan melalui ;
1. Offline
2. Kombinasi offline dan
online
3. Online

1. Menguraikan roadmap kegiatan secara jelas dan
sistematis.
2. Menjelaskan tahap-tahap kegiatan:
3. Identifikasi potensi dan masalah (pasca survey);
4. Proses dan hasil analisis kebutuhan masyarakat;
5. Penyelarasan dengan kebijakan pembangunan
wilayah setempat.
6. Penyusunan program bersama.
7. Penetapan khalayak sasaran.
8. Perumusan dan pengukuran indikator
keberhasilan;
9. Pelaksanaan Program;

9. METODE PELAKSANAAN
Menjelaskan tahap-tahap kegiatan:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Penguatan dukungan desa,
Langkah pembinaan khalayak sasaran;
Evaluasi diri berdasarkan indikator
Perintisan kemitraan
Peningkatan koordinasi dan komunikasi, Kampung
Tematik
Monitoring dan Evaluasi
Lokakarya hasil: diseminasi, publikasi
Pelaporan;
Pemutakhiran data sasaran 2 bulan pasca
program.

Jadwal kegiatan harus rinci, jelas : persiapan,
pelaksanaan, laporan, dalam bentuk bar-chart

JADWAL
KEGIATAN

●
●
●

Biaya maksimum Rp40.000.000,Perguruan tinggi diharapkan berkontribusi
Buatlah rancangan biaya secara lengkap, wajar, dan
jelas

A. Bahan habis pakai;
1. Peralatan penunjang, kecuali alat kesekretariatan;
Perjalanan;
2. Seminar dan publikasi
3. Komponen yang tidak diperkenankan dalam rancangan biaya
adalah:

RANCANGAN

BIAYA

a. Honorarium bagi tim pelaksana, dosen
pendamping, ataupun tenaga pembantu
lainnya.
b. Pembelian/sewa alat-alat kesekretariatan
seperti laptop, LCD, kamera, sound sistem
dan printer.

LAMPIRAN
●
●

INSTRUMEN PENDUKUNG
1.

2.

Logbook
kegiatan
dalam
sistem
http://php2d.kemdikbud.go.id//
Form
monitoring
pasca
program
(pemutakhiran data saat 2 bulan pasca
program).

●
●

●

Biodata singkat ketua tim dan dosen
pendamping. Biodata harus dilengkapi
dengan tanda tangan basah.
List (daftar) kegiatan yang pernah
dilakukan oleh organisasi mahasiswa 2
(dua) terakhir.
Surat
pernyataan
kesediaan
bekerjasama dengan pemerintah desa
yang menjadi lokasi binaan.
Surat Pernyataan Pelaksana PHP2D
(Lampiran 8)
Denah lokasi Bina Desa

PENDAFTARAN
PROPOSAL
3. Mengisi formulir
pendaftaran yang
disediakan
2. Perguruan tinggi
melakukan sinkronisasi
data dengan PD DIKTI
1. Membuka laman:
http://php2d.kemdikbud.g
o.id//, menu pendaftaran
proposal

sebagai berikut:

4.Melampirkan
dokumen elektronik
dengan format PDF

a.

b.

c.
d.

e.

f.

Surat Keputusan Organisasi
Kemahasiswaan yang ditandatangani
oleh Rektor/Ketua
Surat pernyataan kerja sama dari
khalayak sasaran yang diketahui oleh
kepala desa;
Surat kesediaan dosen pendamping
Rekomendasi dari Wakil Rektor/Ketua
Bidang Kemahasiswaan untuk kegiatan
PHP2D;
Mengunggah proposal berupa softcopy
dengan format PDF sesuai ketentuan
panduan;
Mengunggah Surat Tugas Tim PHP2D
yang diterbitkan oleh Wakil Rektor /
Ketua Bidang Kemahasiswaan.

5. Mencetak tanda bukti pendaftaran
PHP2D yang disertai dengan password.

PENILAIAN

Penilaian proposal dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap Seleksi
Administrasi
Penilaian
dilakukan
untuk
memverifikasi
kelengkapan dokumen
proposal

2. Tahap Seleksi
Substansi
Penilaian dilakukan untuk
menilai isi proposal dengan
menggunakan Form Penilaian
PHP2D.

3. Tahap Seleksi Akhir
Judul proposal yang lolos
seleksi
administrasi
dan
substansi selanjutnya berhak
mengikuti seleksi akhir dalam
bentuk presentasi proposal
secara online.

SELAMAT MEMBANGUN DESA.
DARI MAHASISWA INDONESIA UNTUK
KEJAYAAN BANGSA

