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A. Latar Belakang 
 
 Pada hakekatnya dosen harus meningkatkan kemampuannya dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melaksanakan tridharma Perguruan 

Tinggi: (1) pendidikan (2) penelitian dan (3) pengabdian kepada masyarakat. 

Sebagai tenaga profesional, dosen diharapkan untuk senantiasa melakukan upaya-

upaya inovatif dan memperdalam ilmu yang menjadi tanggung jawabnya. 

 

B. Tujuan   
 
Pelaksanaan pemberian hibah kompetisi pengabdian untuk dosen Program 

Pascasarjana Fakultas Peternakan tahun anggaran 2019 bertujuan untuk: 

1. Memberikan bantuan dana pengabdian bagi dosen dan mahasiswa. 

2. Memfasilitasi dan memperluas peluang bagi dosen untuk melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi tugas dan 

fungsinya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. 

3. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi 

masyarakat dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian. 

4. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, 

atau persoalan yang dihadapi masyarakat di bidang peternakan. 

5. Melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat untuk 

pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam. 

 

C. Manfaat 
 
Dengan adanya program ini, diharapkan:  

1. Terciptanya iklim akademik yang dinamis dan kondusif di kampus, sehingga 

hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih interaktif dan 

berkualitas. 

2. Meningkatkan mutu dan kompetensi lulusan mahasiswa Program 

Pascasarjana Fakultas Peternakan UGM. 

3. Memperluas jaringan bagi dosen dan mahasiswa dalam mengaplikasikan 

ilmu pengetahuan dan teknologi  bidang peternakan. 

 



D. Persyaratan Administrasi 
 

1. Tim Pengabdian terdiri atas Ketua dan Anggota. 

2. Ketua adalah Dosen Tetap Program Pascasarjana Fakultas Peternakan  UGM 
dan tidak mendapatkan Hibah Kompetisi Pengabdian Pascasarjana selama 2 
(dua) tahun secara berturut-turut yaitu pada tahun 2017 dan 2018. 

3. Anggota terdiri dari minimal 4 (empat) dosen tetap Program Pascasarjana 
Fakultas Peternakan  Universitas Gadjah Mada dan minimal 1 (satu) 
mahasiswa pascasarjana. 

4. Ketua dan anggota tim pengabdian tidak diperkenankan menjadi Ketua dan/ 
atau Anggota lebih dari 2 tim pengabdian.   

5. Pengabdian harus melibatkan mahasiswa Program Pascasarjana baik S2 dan/ 
atau S3 secara aktif. 

6. Keterpaduan dan kerjasama tim merupakan kewajiban. 

7. Kelompok/sasaran dan lokasi pengabdian harus disebutkan dengan jelas. 

8. Pelaksanaan pengabdian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi 
dalam bentuk logbook, meliputi tanggal, kegiatan, dan hasilnya 

9. Pengabdian yang dihentikan sebelum masanya dapat dikenai sanksi tidak 
diperkenankan mengajukan usulan tahun berikutnya dan harus 
mengembalikan dana yang telah diterima. 

10. Tidak mempunyai tanggungan administrasi pengabdian tahun sebelumnya 
yang belum selesai 

11. Tim pengabdian yang tidak mengumpulkan laporan dan output pengabdian 
dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengajukan usulan pengabdian tahun 
berikutnya dan dana tahap akhir tidak dapat dicairkan. 

12. Output pengabdian adalah draf publikasi pengabdian atau berita/tulisan ilmiah 
populer pada media massa (koran, majalah atau majalah ilmiah populer). 

13. Sampul depan warna Hijau Muda, ditulis lengkap sesuai Panduan Proposal 
Pengabdian Hibah Kompetisi Pascasarjana Tahun 2019, dikirimkan dalam 
bentuk hard copy sebanyak 6 (enam) eksemplar. soft file usulan proposal 
harap dikirim ke: pasca.ternak@ugm.ac.id. 
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E. Sistematika Proposal 
 
 

Penulisan usulan program mengikuti alur penulisan sebagai berikut: 
 
Halaman Pengesahan   
(lihat halaman pengesahan)  
 
Judul  
 
•  Ringkas dan jelas  
•  Disarankan mencerminkan program penerapan ilmu dan teknologi  
•  Perlu mencantumkan lokasi kelompok/sasaran pengabdian  
 
 

I. Latar Belakang   
1. Analisis Situasi 

a. Uraikan secara ringkas dan padat kondisi kelompok/sasaran saat ini  
b. Jelaskan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok/sasaran  

 
2. Perumusan Masalah 

a. Tuliskan secara jelas justifikasi dalam menentukan permasalahan 
prioritas  

b. Uraikan sisi teoritis yang dicuplik dari buku-buku teks ataupun jurnal 
ilmiah yang terkait langsung bagi penyelesaian masalah yang 
diprioritaskan dan hindari uraian teoritis yang terlalu berlebihan. 

c.    Usahakan permasalahannya bersifat spesifik serta benar-benar 
merupakan permasalahan kelompok/sasaran. 

d. Aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditawarkan 
hendaknya merupakan teknologi yang lebih baik dari yang dimiliki 
oleh kelompok/sasaran. 
 

3. Tujuan Kegiatan 
a. Jelaskan tujuan apa yang akan dicapai dalam kegiatan ini. 
b. Usahakan tujuan ini kuantitatif dan terukur. 

 
4. Manfaat Kegiatan 

Uraikan harapan peningkatan setelah kegiatan dan manfaat untuk 
masyarakat luas. 

 
II. Metode yang Digunakan 

a. Tuliskan secara ringkas, praktis, ilmiah, dan bersifat aplikatif serta 
serasi dengan permasalahan prioritas yang akan diselesaikan 
(perhatikan dengan baik keterkaitan antara uraian pada analisis situasi, 
perumusan masalah, dan metode yang ditawarkan). 

b. Teknologi yang ditawarkan oleh pelaksana merupakan pengembangan 
atau penerapan hasil penelitian yang dikuasai oleh pelaksana. 

c. Hindari penulisan metode yang bersifat coba-coba. 
 
 
 
 
 
 

 



III. Jadwal Kegiatan 
Menjelaskan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai metodologi/prosedur yang 
digunakan untuk masing-masing kegiatan. Indikator kinerja merupakan 
keluaran/sasaran antara yang dapat dicapai sesuai tahapan kegiatan yang 
dilakukan. 
 

Kegiatan Waktu Pelaksanaan Indikator Kinerja 

   

   

 
IV. Rencana Anggaran Biaya 

a. Relevansi belanja dengan program  
b. Komposisi penggunaan biaya adalah sebagai berikut:  

 Bahan habis pakai 

 Peralatan/suku cadang  

 Perjalanan  

 Lain-lain  (tidak lebih dari 10%)  
 

No Uraian Jumlah (Rp) 

1 Bahan habis pakai  

2 Peralatan  

3 Perjalanan  

4 Lain-lain  

   

 
V. Personalia 

Nama 
Lengkap dan 

Gelar 

Gol/pangkat/jabatan 
fungsional 

Bidang 
keahlian 

Status 
(Dosen S1/S2/S3 & 

mhs) 

Alokasi 
waktu 

     

     

     

     

 
VI. Daftar Pustaka 

Daftar  Pustaka, gunakan sistem penulisan Buletin Fakultas Peternakan UGM 
 

VII. Rencana Output Pengabdian 
 

VIII. Lampiran 
Riwayat  Hidup Ketua Tim dan Anggota Tim Pengabdian dan publikasi yang 
relevan, bubuhkan tanggal dan tanda tangan. 



PROPOSAL 
 

PENGABDIAN HIBAH KOMPETISI PASCASARJANA 
 FAKULTAS PETERNAKAN 

TAHUN 2019 
 
 
 

JUDUL PENGABDIAN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tim Pengabdian Masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS PETERNAKAN 
UNIVERSITAS GADJAH MADA 

2019

Contoh Warna Sampul 



HALAMAN PENGESAHAN 
 

1. Judul pengabdian :  

3. Lokasi kegiatan: 
 a. Desa :  
 b. Kecamatan :  
 c. Kabupaten/Kota :  
 d. provinsi :  

5. Nama kelompok binaan :  

3. Ketua tim pengabdian: 
 e. Nama lengkap dan gelar :  
 f. Jenis kelamin  : L / P 
 g. NIP :  
 h. Pangkat/Golongan :  
 i. Fakultas :  
 j. Nomor handphone :  
 k. Email :  

4. Nama anggota tim pengabdian 
 a. Dosen 1 

b. Dosen 2 
c. Dosen 3 
d. Dosen dst 
e. Mahasiswa 

:  

7. Jangka waktu pengabdian : 5 bulan (Juni – Oktober 2019) 

8. Biaya yang diusulkan  

 a. Hibah Kompetisi 
Pengabdian Pascasarjana 

b. Sumber lainnya 

: ......................................................... 
 
......................................................... 

 Total :  

9. Pengabdian yang sedang dilakukan (sebagai koordinator) pada tahun 2019       

 No Judul Sumber dana Jumlah dana 
 1 ...................................................... ............................. ........................... 
 2 ...................................................... ............................. ........................... 
 3 ...................................................... ............................. ........................... 

 
Mengetahui, Yogyakarta,                     2019 
Ketua Program Studi Magister Ilmu Peternakan Ketua Peneliti 
 
 
 

 

Ir. Nafiatul Umami, S.Pt., M.P., Ph.D., IPM. Nama dan gelar:............. 
NIP : 19781130 200212 2002 NIP :..................................         
 

(jika anggotanya mahasiswa S2 atau S2 dan S3) 

    
Mengetahui, Yogyakarta,                     2019 
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Peternakan Ketua Peneliti 
 
 
 

 

Ir. Yuny Erwanto, S.Pt., M.P., Ph.D., IPM. Nama dan gelar:............. 
NIP : 19710607 199702 1001 NIP :..................................         
 

(jika anggotanya mahasiswa S3) 



    
 
 

Menyetujui: 
Dekan  

 
 
 

Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA., IPM. 
NIP. 1966082 199010 1 001 



JUSTIFIKASI ANGGARAN : 
Justifikasi anggaran berisi rincian biaya kegiatan (dalam ribuan) : 

 
1 . Bahan habis pakai 

No Bahan Volume Biaya Satuan (rp) Biaya (Rp) 

1     

2     

3     

4     

 Jumlah biaya    

 
2. Peralatan 

No Jenis Volume Biaya Satuan (rp) Biaya (Rp) 

1     

2     

3     

4     

 Jumlah biaya    

 
3. Perjalanan 

No Tujuan Volume Biaya Satuan (rp) Biaya (Rp) 

1     

2     

3     

4     

 Jumlah biaya    

 
4. Lain-lain 

No Uraian Kegiatan Volume Biaya Satuan (rp) Biaya (Rp) 

1     

2     

3     

4     

 Jumlah biaya    

 


