
LAPORAN OBSERVASI: 

 

Bagian pendahuluan Proposal Pengabdian berisi uraian analisis situasi dan permasalahan 

mitra. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan memuat hal-hal berikut. 

 

1. ANALISIS SITUASI 

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang 

mencakup hal-hal berikut. 

a. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif 

1) Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra. 

2) Uraikan segi produksi dan manajemen usaha mitra. 

3) Ungkapkan selengkap mungkin persoalan yang dihadapi mitra. 

b. Untuk Mitra yang mengarah ke ekonomi produktif 

1) Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra. 

2) Jelaskan potensi dan peluang usaha mitra. 

3) Uraiankan dan kelompokkan dari segi produksi dan manajemen usaha. 

4) Ungkapkan seluruh persoalan kondisi sumber daya yang dihadapi mitra 

c. Untuk Mitra yang tidak  produktif secara ekonomi / sosial 
1) Uraiakan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah terjadi dan didukung dengan 

data dan gambar/foto. 

2) Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini misalnya terkait dengan 

layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, 

kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain.  

 

2. PERMASALAHAN MITRA 

Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasalahan prioritas mitra yang 

mencakup hal-hal berikut ini.  

a. Untuk Mitra yang bergerak di bidang ekonomi produktif: penentuan permasalahan 

prioritas mitra baik produksi, pemasaran, manajemen, atau bidang lain yang telah 

disepakati bersama mitra. 

b. Untuk Mitra yang mengarah ke ekonomi produktif: penentuan permasalahan prioritas 

mitra baik produksi, pemasaran, manajemen, atau bidang lain untuk berwirausaha 

yang disepakati bersama. 

c. Untuk Mitra yang tidak  produktif secara ekonomi / sosial: nyatakan persoalan 

prioritas mitra dalam layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, 

kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain. 

d. Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan 

prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program PKM. 

 

 

  



Carilah data selengkap mungkin dari calon mitra pengabdian minimal memuat: 

 

Nama Mhs :  

Prodi  :  

Desa  :  

Kelompok : 

 

1 Nama Mitra :  

2 Alamat Mitra :  

 Desa :  

 Kecamatan  :  

 Kabupaten :  

 Provinsi   

3 No. HP :  

4 Bidang Usaha Mitra :  

5 Nama Pimpinan :  

6 Jumlah anggota/karyawan :  

7 Pendidikan anggota/karywan   

 Tidak sekolah :  

 SD/Sededarajat :  

 SLTP/Sededarajat :  

 SLTA/Sededarajat :  

 PT/Sededarajat :  

 S2> :  

8 Jenis Kegiatan Mitra :  

9 Manajemen Mitra :  

10 Jenis Sumberdaya Yang dimiliki :  

11 Permasalahan/kasus :  

12 Dokumen Foto Kegiatan Mitra :  

13 Usulan kegiatan oleh mitra :  

14 Dukungan Mitra :  

15 Data perkembangan mitra :  

16 Map Lokasi mitra dari Unisnu 

(disertai Jarak) 

:  

* ini adalah data minimal untuk bahan penyusunan proposal dan dapat dikembangkan sendiri  


