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Kegiatan Forum Ilmiah Dosen membahas tentang 
sosialisasi dan berbagi pengalaman tentang bagaimana menulis 
proposal hibah eksternal khususnya untuk pengabdian kepada 
masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode sosialisasi 
dan pemberian motivasi dalam menulisan usulan proposal agar 
Dosen dapat termotivasi dan mampu menulis usulan proposal 
dengan keilmuan mereka masing-masing. Selama ini banyak 
rekan Dosen yang masih ragu-ragu dalam mengikuti hinah 
eksternal ini. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
maka solusi yang diajukan adalah melakukan penyuluhan dan 
sosialisasi  tentang pembuatan proposal pengabdian kepada 
masyarakat hibah eksternal. 

Hasil yang diperoleh dari kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat ini adalah;  (1) Adanya kesesuaian materi dengan 
yang diinginkan oleh rekan Dosen di Universitas Esa Unggul ; (2) 
Mendapat respon yang baik dan positif dari peserta dengan 
dibuktikan kehadiran 80% serta aktifitas interaktif 70%; (3) 
Sebagian peserta memahami akan materi yang telah 
disampaikan dan berharap apa yang diajarkan dalam kegiatan 
pelatihan ini dapat diimplementasikan dalam penulisan usulan 
proposal. Target luaran yang akan dicapai adalah: (a) Jasa 
pelatihan dan pendampingan pengetahuan hingga adanya 
peningkatan jumlah usulan proposal abdimas hibah ekternal  (b) 
HKI Poster, (d) Publikasi pada Jurnal Abdimas Universitas Esa 
Unggul. 

  Kata Kunci : berbagi pengalaman, proposal, abdimas. 

 
✓ Poster  “Sharing Pengalaman Abdimas Hibah Eksternal” 

 

 
        

        Kegiatan Forum Ilmiah Dosen membahas tentang 
sosialisasi dan berbagi pengalaman tentang 
bagaimana menulis proposal hibah eksternal 
khususnya untuk pengabdian kepada masyarakat. 
Metode yang digunakan adalah metode sosialisasi dan 
pemberian motivasi dalam menulisan usulan proposal 
agar Dosen dapat termotivasi dan mampu menulis 
usulan proposal dengan keilmuan mereka masing-
masing. Selama ini banyak rekan Dosen yang masih 

  
 
           Kontribusi Dosen pada pelaksanaan Forum Ilmiah 
Abdimas ini dapat dikatakan sangat mendukung, hal ini dapat 
digambarkan dalam kegiatan yang dilakukan melalui zoom 
meeting, tim Dosen sangat antusias dalam kegiatan ini. Selain 
dihadiri oleh Kepala Biro LPPM, Keapala Pusat Studi dari 
Fakultas,  juga dihadiri oleh Dosen  Universitas Esa Unggul. 
Dalam hal ini kontribusi mitra dalam kegiatan ini tercatat 100%. 
Kemudian dalam kegiatan sesi tanya jawabpun mereka juga 
aktif bertanya, untuk menggali perbedaan dari skema, 
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ragu-ragu dalam mengikuti hinah eksternal ini. 
Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
maka solusi yang diajukan adalah melakukan 
penyuluhan dan sosialisasi tentang pembuatan 
proposal pengabdian kepada masyarakat hibah 
eksternal. 

Dari observasi dari LPPM, bahwa Dosen Universitas 
Esa Unggul dalam mengajukan proposal dalam 
kegiatan litabmas, masih 50% Dosen yang aktif 
melakukan tridharma secara rutin.  dengan demikian 
dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai 
berikut: 

1. Pihak kampus  sangat membutuhkan kerjasama 
dari semua Dosen di lingkungan Universitas Esa 
Unggul, untuk memiliki komitmen dan 
konsisten aktif dalam melaksanakan Tridharma 
Pergutuan Tinggi, khususnya dalam bidang 
Dharma Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat.  

2. Pihak Dosen membutuhkan pengembangan diri  
yang mencakup: (a)  pelatihan penguasaan 
proses sosialisasi sistematika dan proses 
pengajuan litabmas secara eksternal. 

    Dari gambaran permasalahan yang ada, maka 
potensi/peluang dalam kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat dengan pihak Dosen yang dapat 
dilakukan adalah memfasilitasi Dosen untuk  
menjadi organisasi  pembelajar  yang  selalu  mau 
belajar,  bertumbuh dan berkembang   melalui 
pelatihan dan sosialisasi secara berkala. 
Berdasarkan  justifikasi  persoalan  prioritas  
permasalahan  maka  ditetapkan  skala prioritas dan 
tahapan fokus kegiatan adalah Sharing Pengalaman 
Abdimas External dalam pemahaman sistematima dan 
sistem admiministrasi dalam pengusulan hibah 
eksternal.  Target jumlah  sasaran adalah seluruh 
Dosen Universitas Esa Unggul, yaitu 547 Dosen yang 
tersebar dari 10 Fakultas dan 34 Program Studi. 
Solusi yang ditawarkan adalah kegiatan Pengabdian 
Kepada Masyarakat dalam bentuk Forum Ilmiah 
Abdimas (FIA) tahun pelaksanaan Ganjil 2021-2022 

. 

sistematika, dan lampiran yang akan dimuat dalam usulan 
proposal. Kegiatan dilakukan secara virtual via zoom dan 
streaming via youtube. Untuk kegiatan zoom lebih kurang 170-
an Dosen pada kegiatan sosialisasi tersebut. Kegiatan 
berlangsung lebih kurang 2 jam (120 menit). 
       Dari total jumlah guru yang hadir 15% mengajukan 
pertanyaan dalam kegiatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa 
Dosen sebagai calon pengusul proposal memiliki rasa ingin tahu 
yang cukup untuk mengeksplorasi diri dalam mencoba untuk 
membuat usulan proposal hinah abdimas eksternal. Dari total 
jumlah guru yang hadir 15% mengajukan pertanyaan dalam 
kegiatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa Dosen sebagai calon 
pengusul proposal memiliki rasa ingin tahu yang cukup untuk 
mengeksplorasi diri dalam mencoba untuk membuat usulan 
proposal hinah abdimas eksternal. 
 

 
Gambar 2.  Partisipasi Peserta FIA 

   
 

  Gambaran Kegiatan FIA 
       Pada saat melaksanakan kegiatan Forum Ilmiah Abdimas 
(FIA), kegiatan dibuka resmi oleh Bapak Warek 2 Bidang Riset 
dan Inovasi, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh 
moderator untuk menyampaikan materi tentang berbagi 
pengalaman dalam hibah abdimas eksternal. Pentingnya 
kegiatan Abdimas diikuti oleh semua Dosen, karena selain tidak 
memiliki syarat khusus juga dibuka peluang yang selebar-
lebarnya, karena kegiatan tersebut terdiri dari berbagai skema 
yang mudah dipenuhi syarat-syaratnya. Kemudian dilanjutkan 
kepada pembahasan berbagai skema yang dapat diusulkan 
untuk kegiatan Abdimas Eksternal.         
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          Metode yang dipergunakan adalah sosialisasi, 
pelatihan, dan praktek /simulasi, Sangat dibutuhkan 
dukungan dan partisipasi aktif dari pihak Dosen dalam 
alokasi waktu dan tempat, partisipasi aktif peserta  
dan keterbukaan dalam komunikasi dan diskusi 
program tindaklanjut program. Kegiatan dilakukan 
secara virtual pada tanggal 5 Mei 2021 dan diberikan 
undangan serta link yang diberikan.. Tahap kegiatan 
ini, yakni (1) adanya penugasan dari LPPM dan 
konfirmasi kegiatan dari narasumber, (2) tahap 
pesrsiapan bahan FIA yakni dengan menyusun materi 
dan penyajian dalam bentuk power point, (3)  tahap 
Sosialisasi FIA, (4) Tahap penyusunan laporan & 
Luaran lainnya antara lain pembuatan laporan, arikel, 
penyusuanan draft monograft, dan pengurusan HAKI. 
        Tahapan atau langkah-langkah solusi terdiri atas  4 
tahapan kegiatan berikut: 

 

Gambar 1.  Tahapan dan Langkah Kegiatan 
Pengabdian Kepada Masyarakat 

       Skema-skema abdimas yang tersedia dalam Kompetitif 
Nasional yakni terdiri dari Program Kemitraan Masyarakat 
(PKM), Program Kemitraan Stimulus (PKS), Program Kuliah 
Kerja Nyata & Pemberdayaan Masyarakat (PKKMPM), 
Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK), Program 
Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD), 
Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual 
Kampus (PPUPIK), Program Pengembangan Desa Mitra 
(PPDM), Program Kemitraan Wilayah (PKW). Untuk 
abdimas dalam Desentralisasi yakni Program 
Pemberdayaan Masyarakat Unggulan. Untuk Abdimas 
Penugasan ada skema Program Penerapan Iptek Kepada 
Masyarakat (Dikti, 2021). 
 

Tujuan dari Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini 
adalah; (1) membentuk/mengembangkan sekelompok 
masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial, (2) 
Membantu menciptakan ketentraman dan kenyaman dan 
kehidupan bermasyarakat, (3) Meningkatkan keterampilan 
berpikir, membaca dan menulis keterampilan lain yang 
dibutuhkan baik softskil dan hardskill. Sedangkan luaran Wajib 
yang harus dipenuhi dalam kegiatan ini yakni; (a) artikel 
dipublikasikan melalui jurna; ber ISSN/Prosiding ber ISBN, (b) 
Artikel pada media massa cetak/elektronik, (c) video kegiatan, 
(d) peningkatan keberdayaan mitra merujuk pada ajuan 
penyelesaian masalah. Untuk luaran tambahan dari kegiatan 
PKM ini adalah berupa (a) HKI dalam bentuk poster, produk 
hasil PKM), (b) Buku/monograph, (c) Keterampilan/Keahlian 
meningkat, dan lain-lain. 

Pada Program Kemitraan Masyarakat (PKM) maka 
kriteria kegiatan yang harus dipenuhi adalah (1) Iptek yang 
diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan 
untuk didanai, (2) PKM lamanya mono tahun minimal jangka 
waktu 8 bulan, (3) Usulan dana maksimal adalah Rp. 
50.000.000,-, (4) memiliki satu mitra sasaran, (5) melibatkan 2 
(dua) mahasiswa, (6) Permasalahan yang ditangani pada mitra 
minimal dua bidang masalah dengan kepakaran yang berbeda, 
dan (7) jarak dari Perguruan Tinggi pengusul maksimal adalah 
200 km. Untuk penemuhan syarat pengusul dalam PKM ini 
yakni, a) pengusul memiliki kompetensi multidisplin sesuai 
bidang yang diusulkan, minimal dua kompetensi (bisa 
kolaborasi dengan PT lain, b) Pengusul hanya boleh 
melaksanakan PKM sebanyak 3 (tiga) kali sebagai ketua, c) Tim 
pelaksana maksimal 3 (tiga) orang yakni satu ketua dan dua 
anggota. 

         

 
 

✓ Skema Hibah Internal 

  
✓ Terimakasih kepada LPPM Universitas Esa Unggul untuk 

Pendanaan   kegiatan ini. 

✓ Terimakasih kepada FKIP atas partisipasinyanya dalam 

kegiatan. 

Metode 

Skema LITABMAS Ucapan terimakasih 
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