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Latar Belakang.   Era globalisasi secara nyata 
telah membawa perubahan pada setiap aspek 
kehidupan. Arah perubahan kemajuan dengan segala 
bentuk modernisasi telah mewarnai kehidupan 
masyarakat, terutama penggunaan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta pemanfaatan teknologi yang 
demikian pesat 
     Perguruan tinggi sebagai penyelenggara 
pendidikan dalam mengimplementasikan program Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan pendidikan, 
research, dan pengabdian kepada masyarakat saling 
berkonstribusi dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni. Pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat hendaknya mengacu 
pada kebutuhan masyarakat, pemecahan masalah 
masyarakat dilakukan berbasis research. Hal ini perlu 
dilakukan agar relevansi pengabdian kepada 
masyarakat senantiasa dapat tercapai. Kegiatan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
maupun hasi-hasilnya diharapkan memiliki 
akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan 
     Dalam upaya meningkatkan kualitas penelitian, 
pengabdian kepada masyarakat serta 
menumbuhkembangkan kreativitas serta inovasi para 
dosen yang berbasis Ipteks, maka perlu diadakan 
“Workshop dan Klinik Penyusunan Proposal”. 
Wokshop ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
Kegiatan utama workshop dan klinik proposal ini 
adalah membahas bagaimana menyusun proposal 
yang baik dan sesuai dengan tema dan substansi 
permasalahan yang sedang dihadapi, serta strategi 
bagaimana memenangkan kompetisi untuk 
meraih/mendapatkan dukungan dana dari 
penyandang dana, baik dari Dit.Litabmas Dikti 
maupun penyandang dana yang lain.  
 
Tujuan. Tujuan kegiatan workshop dan klinik 
penyusunan proposal ini adalah untuk meningkatkan 
kualitas proposal penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat yang diajukan oleh para peneliti dan 
pengabdi agar sesuai dengan misi program Dit 
Litabmas 
 

Pembicara  
 
1.  Prof. Dr. Rer.nat Sundani Nurono Soewandhi, 

Apt  (ITB – Ketua FlipMAS Indonesia Reviewer    
PPM DitLitabmas) 

2.  Prof. Ir Totok Agung Dwi Haryanto, MP, Ph.D 
(UNSOED Reviewer  Penelitian Ditlitabmas) 

 
Pendamping: para reviewer program Ditlitabmas. 
 
Waktu dan Tempat 
Hari & Tanggal        : Sabtu-Minggu, 5-6 April 2014 
 Waktu    : 09.00 WIB - Selesai 
Tempat    : Pusat Pelatihan dan Pengembangan 
Profesi Guru Kampus II IKIP PGRI, Jln. SriwijayaNo. 33 
Semarang. Telp.(024) 8449959/8455751H 
 
Biaya Pendaftaran dan Registrasi 
Biaya pendaftaran sebesar Rp 450.000,00 
(empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang. 
Biaya tersebut sudah termasuk biaya akomodasi, 
seminar kit, makan , dan snack selama workshop, 
sertifikat, field trip di UKM desa binaan dan lokasi 
wisata. Registrasi pendaftaran dan konfirmasi 
kesediaan disampaikan ke alamat panitia: 
 
Sri Astuti   (08122806326)  
Amrul    (08122818107) 
Churul Ain   (024 7478384) 
Isti Hidayah   (085640479497) 

 
Panitia Workshop & Klinik Penyusunan 

Proposal Flipmas DIANMAS Jateng 
Sekretariat, Jl. Prof Soedarto, SH, 

Tembalang, Semarang 
flipmas_dianmas@yahoo.co.id 
flipmas_dianmas@yahoo.com 

 
Telp. 024 7478384 
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FORMULIR PENDAFTARAN 
 

                                
                                                    

WORKSHOP & KLINIK PENYUSUNAN 
PROPOSAL PENELITIAN & PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT 
FLIPMAS DIANMAS JATENG 

 
 

Nama Lengkap  : ………....……. 

(dengan gelar) 

Instansi              : ……………….. 

Alamat                : ……………….. 

No. HP                : …….…………. 

E-mail                 : …………..…… 

 
 
NB. Bagi yang sudah punya draf 
proposal, mohon dibawa  untuk di 
review pada saat pelatihan 
 

Pendaftar 
 
 

…………………. 
 
 
 
 

*) Formulir ini dapat diperbanyak 

 
 
 
 
 
 

   
 

                                                 
Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke 
rekening a.n 
 

Isti Hidayah, 
No. Rek. 0031356097  Bank BNI 1946  

 
Biaya Pendaftaran sebesar Rp.450.000,-  

 
dilakukan dengan cara : 
 

• Ditransfer ke rekening 
Bank BNI  No. Rek 0031356097 a.n 
 Isti Hidayah 

 
• Dibayarkan langsung kepada sekretariat 

pada saat workshop dilaksanakan. 
 
Mohon Formulir Pendaftaran (disertai dengan 
bukti pembayaran) dikirim kepada Panitia melalui       
e-mail : 

flipmas_dianmas@yahoo.co.id  
flipmas_dianmas@yahoo.com 

 
Selambat - lambatnya tanggal  04 April 2014. 
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