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Kegiatan Pengabdian yang dilakukan
kepada khalayak sasaran/mitra yang 
memiliki beberapa prinsip yaitu: 

1) Berbasis kewilayahan

2) Berdasarkan permasalahan, 
kebutuhan atau tantangan di 
masyarakat

3) Sinergi, multi disiplin, dan
bermitra

4) Kegiatan terstruktur, dengan
target luaran yang jelas dan
dapat diukur

5) Berkelanjutan, tuntas, dan
bermakna

PENGABDIAN
BERBASIS KEMITRAAAN



Bentuk-bentuk pengabdian

Pendidikan
Kepada

Masyarakat

Pelayanan
kepada

Masyarakat

Pendampingan
kepada

Masyarakat

Penerapan
Hasil

Penelitian

Advokasi KKN Alih Tehnologi

1 2 3 4

5 6 7



Tahapan Pengabdian Masyarakat
Analisis Situasi

Identifikasi Masalah

Menentukan Tujuan dan 
Manfaat

Rencana Pemecahan
Masalah

Pendekatan
Sosial

Pelaksanaan kegiatan

Pemantauan dan 
Evaluasi

Laporan



Materi 
KOMUNIKASI



Komunikasi
• Adalah suatu teknik dalam 

penyampaian ide / gagasan kepada 
orang lain dengan tujuan agar 
penerima ide / gagasan memiliki 
persepsi yang sama dengan penyampai 
pesan.



Komunikasi

komunikasi yang efektif

Manajemen yang efektif



Prinsip Komunikasi

Berbicara dengan efektif

Prinsip motivasi

Prinsip perhatian

Berbicara menggunakan indera dan media



Jaringan Komunikasi

• Komunikasi horizontal

• Komunikasi diagonal

• Komunikasi vertikal

• Komunikasi ke atas

• Komunikasi ke bawah

Jaringan komunikasi formal

• Komunikasi yang terbentuk tanpa memperhatikan 
struktur organisasi

Jaringan komunikasi informal



Materi 
ANALISIS SITUASI



Observasi/Analisis Situasi

1

Observasi: Aktifitas mengamati
secara cermat sesuatu proses atau
objek dengan memahami untuk
mendapatkan informasi yg
dibutuhkan

Objek pengamatan: segala sesuatu
yang ada di masyarakat/industri di
lokasi KKN, fisik dan nonfisik
(keduanya tidak dalam pengertian
terpisah)

2 3

Pelaksanaan observasi memerlukan
persiapan: objek apa saja yang perlu
diobservasi dan bagaimana cara
untuk memperoleh data akurat

Teknik pengumpulan data:
pengamatan, wawancara Angket,
dokumentasi

4 5

Data yang diperoleh harus
akurat dalam arti
mencerminkan kondisi yang
sebenarnya Data yang
akurat memudahkan kerja
analisis kebutuhan



Objek
Pengamatan

Lembaga Produktif

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Pengembangan Desa Wisata (Pokdarwis) dan BUM Des

Analisis data UMKM kemudian bandaingkan dengan target UMKM

Analisis Internal maupun External

Pendekatan Model SWOT 

Pengembangan Desa Wisata (Pokdarwis): bidang perjalanan, perhotelan, kuliner atau masakan, dan 
keamanan

BUM Des: bidang perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, pariwisata, simpan-pinjam dan jasa



Objek
Pengamatan

Kelompok Masyarakat atau Komunitas Lainnya

Kelompok Santri

kelompok masyarakat yang memiliki keinginan untuk berwirausaha, Contoh :

Komunitas Tanaman Hias

Kelompok Ibu-Ibu PKK



Objek
Pengamatan

Lembaga Non Produktif

Desa dan Lembaga Terkait (Pemerintah Desa dan BPD)

Lembaga Terkait Keagamaan

Desa (Pemerintah Desa)

Ormas Desa (Organisasi Masyarakat Desa)

Ponpes, tempat ibadah, Lembaga Pendidikan agama (TPQ), madin

Lembaga Pendidikan Formal

TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, MA/SMA/SMK



Materi 
PENYELESAIAN 
MASALAH



 Repositioning diri dan kelompok

 Need Assesment

 Partisipatif

 Pendekatan  Kemitraan  Antara Masyarakat, Aparat Pemda dan Swasta

 Pendekatan Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Pendekatan Penyelesaian Masalah



 Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
mitra secara sistematis

 Menentukan jenis luaran

 Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur

 Jika luaran berupa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, nyatakan
juga spesifikasinya

Solusi Pemecahan Masalah



Teknik Penyusunan 
PROPOSAL 
Pengabdian



Usulan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat ini 
ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 
12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu 
spasi dan ukuran kertas A-4 

Sistematika Penulisan
1. Halaman Sampul (Cover Hijau Muda)

2. Halaman Pengesahan

3. Ringkasan

4. Daftar Isi

5. Daftar Tabel (jika ada)

6. Daftar Gambar (jika ada)

7. Daftar Lampiran

8. Bab I. Pendahuluan

9. Bab II. Solusi Permasalahan

10. Bab III. Metode Pelaksanaan

11. Bab Iv. Luaran dan Target Capaian

12. Bab V. Jadwal

13. Daftar Pustaka

14. Lampiran



Judul
1. Singkat, Jelas, Padat, Informatif

2.Judul yang menarik dan eye cathing

3.Tidak memiliki penafsiran yang beraneka ragam

PKM Implementasi Official Website 
pada SMA Hidayatul Mustafidin Dawe 
Kudus

Pelatihan Pembuatan “APE” Berbasis Limbah dan Media 
Interaktif untuk Guru PAUD & TK Kecamatan Pecangaan, 
Kalinyamatan, dan Mayong.

PKM Buku Bantal Bilingual Bagi Guru 
RA di Sukodono Jepara

Penerapan Teknologi Polikultur Payau pada 
Kelompok Baruna 2 Di Desa Sekuro Jepara

Penerapan Pembuatan Tas Kreatif 
Memanfaatkan Plastik Bekas Bungkus Kopi 
Bagi Ibu-Ibu PKK di Desa Megawon, Jati 
Kudus

Judul



Ringkasan

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang 
memuat permasalahan, solusi dan target 
luaran yang akan dicapai sesuai dengan 
masing-masing skema pengabdian kepada 
masyarakat. 

Ringkasan juga memuat uraian secara cermat 
dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan 
dan ditulis dengan jarak satu spasi.

Ringkasan



Pendahuluan

Bagian pendahuluan maksimum 2000 
kata yang berisi uraian analisis situasi 
dan permasalahan.

Data-data statistik yang akan disampaikan sebaiknya 
bukan data mentah atau data kasar, namun sudah 
diolah sesuai judul yang diajukan. 

Menjelaskan permasalahan yang dihadapi mitra 
secara ringkas,  misalnya mencakup 
permasalahan yang dihadapi anggota dalam 
kelompok, kelembagaan, pengetahuan, teknologi 
informasi, permodalan, peralatan, metode, 
teknologi tepat guna, manajemen, produksi, 
pengemasan, pemasaran, dsb

Hal-hal yang penting disampaikan 
adalah analisis situasi misalnya 
kebijakan nasional, kebijakan 
daerah, gambaran mengenai situasi 
di lokasi pengabdian secara singkat 
dan padat.

Pendahuluan



Pendahuluan – Analisis Situasi

Analisis 
Situasi

02

01 03

Kelompok Produktif
(Usaha Mikro)

Text  Here

Tampilkan profil mitra dan didukung data dan fakta
(gambar/foto)

Uraikan aspek manajemen, produksi, dan
pemasaran mitra,

Ungkapkan selengkap mungkin seluruh persoalan
yang dihadapi

Tampilkan profil mitra dan didukung data dan fakta
(gambar/foto)

Jelaskan potensi dan peluang usahanya
Uraian juga dikelompokkan menjadi aspek produksi dan

manajemen usaha
Ungkapkan seluruh persoalan eksisting sumber daya

 Uraiakan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah
terjadi dan didukung dengan data atau fakta 
(gambar/foto)

 Jelaskan aspek SOSIAL BUDAYA, RELIGI, KESEHATAN  
MITRA dan MUTU LAYANAN  atau KEHIDUPAN 
BERMASYARAKAT 

 Ungkapkan seluruh persoalan eksisting

Kelompok Masyarakat 
yang Mengarah 

Produktif Ekonomi

Kelompok Non-
Produktif

01

02

03



Pendahuluan - Permasalahan Mitra

Tuliskan secara jelas justifikasi Anda 
bersama mitra dalam menentukan 
persoalan prioritas yang disepakati 

untuk diselesaikan selama pelaksanaan 
program PKM

Usahakan permasalahannya bersifat 
spesifik, konkret serta benar-benar 
merupakan permasalahan mitra.

Mengacu pada Analisis Situasi



Solusi Permasalahan

1 2
3 4

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang 
berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 
secara sistematis.

Solusi yang ditawarkan harus mengacu pada 
permasalahan - permasalahan yang sudah 
dijabarkan dalam pendahuluan. Setiap 
permasalahan mesti ada solusinya.

Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan 
untuk menyelesaikan persoalan mitra yang
telah disepakati bersama. Uraikan bagaimana 
partisipasi mitra dalam pelaksanaan program

Ungkapkan dalam solusi ini sesuatu yang 
inovatif yang lain berbeda dari topik-topik 

pengabdian sebelumnya



Metode Pelaksanaan

1 2
3 4

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 
kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-

langkah dalam melaksanakan solusi yang 
ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra.

Jelaskan metode yang dilakukan secara 
lengkap, jangan hanya berupa kegiatan 
penyuluhan atau pelatihan

Bila memungkinkan dapat menambahkan 
dalam bentuk flowchart tahapan kegiatan, 
bagan alir atau skema untul lebih 
mendetailkan dari metode pelaksanaan

Metode dapat berupa peningkatan kapasitas 
anggota dan kelompok, sosialisasi, penyuluhan, 

pelatihan, permainan, percontohan, demplot, 
simulasi, penyusunan panduan/program, 

pembuatan peraga, peralatan, produksi dsb.



Luaran dan Target Capaian

Jurnal Ilmiah  disebutkan 
nama jurnalnya

Luaran 
WAJIB

Luaran 
TAMBAHAN

Publikasi Media Massa

Video Kegiatan

Artikel Ilmiah yang 
dipublikasikan di Prosiding

Teknologi Tepat Guna

Hak Kekayaan Intelektual

TARGET CAPAIAN :
 Setiap solusi mesti ada target luarannya
 Target uaran bersifat  kuantitatif/terukur



No Uraian Kegiatan Minggu 
1

Minggu 2 Minggu 
3

Minggu 4 Minggu 5 Minggu 6

1

2

3

...

N

 Jadwal disajikan dalam bentuk tabel yang memuat uraian kegiatan yang nantinya akan dilakukan 
berdasarkan metode pelaksanaan

 Pelaksanaan PKM berbasis kemitraan ini dilaksanakan selama 40 hari dengan tabel waktu pada jadwal per 
minggu

Jadwal



Lampiran Pendukung

01
02

03

04

Biodata Pengusul 
 Tim Dosen dan 

Tim Mahasiswa

Persetujuan atau Pernyataan Mitra
 Materai 6000

Gambaran IPTEKS yang diterapkan

Peta Lokasi (Berikan detail jarak)



You can simply impress your audience 
and add a unique zing and appeal to 
your Presentations. Easy to change 
colors, photos and Text. Get a modern 
PowerPoint  Presentation that is 
beautifully designed. I hope and I 
believe that this Template will your 
Time, Money and Reputation. 

Bagian ini berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan 
gambaran iptek yang akan dilaksanakan pada mitra 
pengabdian. Pada gambaran IPTEK ini, akan lebih baik 
direpresentasikan dalam bentuk rancangan gambar disertai 
spesifikasi fungsionalitasnya

Gambaran 
IPTKES yang 
di Transfer



Teknik Penyusunan 
LAPORAN 
Pengabdian



Usulan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat ini 
ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 
12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu 
spasi dan ukuran kertas A-4 

Sistematika Penulisan
1. Halaman Sampul (Cover Hijau Muda)

2. Halaman Pengesahan

3. Ringkasan

4. Daftar Isi

5. Daftar Tabel (jika ada)

6. Daftar Gambar (jika ada)

7. Daftar Lampiran

8. Bab I. Pendahuluan

9. Bab II. Solusi dan Luaran

10. Bab III. Metode Pelaksanaan

11. Bab Iv. Hasil dan Luaran yang Dicapai

12. Bab V. Kesimpulan dan Saran

13. Daftar Pustaka

14. Lampiran



Pendahuluan

 Gambaran umum tentang

masyarakat mitra, kemudian

mengidentifikasi masalah dan

bagaimana alternatif pemecahan

permasalahan

 Analisis Situasi dan Permasalahan, 

sama dengan proposal



Solusi dan Luaran 

• Tuliskan semua solusi  yang ditawarkan untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai d
engan prioritas permasalahan. 

• Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitr
a.

• Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing 
solusi tersebut baik dalam segi produksi maupun manajemen 
usaha (untuk mitra ekonomi produktif/mengarah ke ekonomi 
produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalah
an yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat non ekono
mi/umum. 

• Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mung
kin terukur atau dapat dikuantitatifkan. Jika luaran dapat beru
pa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, nyataka
n juga spesifikasinya



Content
Here Content

Here

Content
Here

Content
Here

Metode pelaksanaan kegiatan 
menjelaskan tahapan atau 

langkah-langkah dalam 
melaksanakan solusi yang 

ditawarkan

Uraikan metode pendekatan yang 
ditawarkan untuk menyelesaikan

persoalan mitra yang telah disepakati
bersama. Semisal Teknik Penyuluhan, 

Pelatihan, Pendampingan Iptek)

Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam
pelaksanaan program

Uraikan bagaimana langkah evaluasi
pelaksanaan program dan keberlanjutan
program di lapangan setelah kegiatan
Pengabdian selesai dilaksanakan

Metode Pelaksanaan



Hasil dan Luaran yang Dicapai

Luaran

Hasil

Luaran Wajib dan atau Luaran 
Tambahan

Kesesuaian jenis dan jumlah
luaran yang telah dihasilkan serta

persentase hasil terhadap
keseluruhan target kegiatan. 



Hasil dan Luaran yang Dicapai



Kesimpulan dan Saran

Saran

Kesimpulan

Saran Berisi tentang upaya 
perbaikan dan tindak lanjut 

setelah dilakukan evaluasi dari 
pelaksanaan kegiatan PKM ini.

Rangkuman dari metode 
pelaksanaan yang telah 
dilakukan kepada mitra

Penjelaskan kondisi sebelum dan 
sesudah dilaksanakan kegiatan 

PKM



Lampiran Pendukung

01
02

03

04

Biodata Pengusul 
 Tim Dosen dan 

Tim Mahasiswa

Bagi yang melaksanakan kegiatan
pelatihan melampirkan daftar hadir

peserta

Surat Keterangan Mitra telah
melaksanakan kegiatan pengabdian
masyarakat

Materi dan Foto Kegiatan



LUARAN 
Pengabdian



Luaran 
Pengabdian

Artikel ilmiah di Jurnal 
(Minimal Submit)

Wajib Tambahan
Video Kegiatan

Publikasi berita di 
Media Massa

Artikel ilmiah di 
Prosiding

Artikel ilmiah di Jurnal

HKI



Artikel Ilmiah

Suatu karya ilmiah 
tentang pengabdian 
yang dilakukan, dan 

dipublikasikan di 
jurnal pengabdian 
kepada masyarakat



Bagian Inti

www.free-powerpoint-templates-design.com

01Pendahuluan

02
Metode 
Pelaksanaan

03Hasil dan 
Pembahasan

04 Simpulan

05 Ucapan Terima Kasih

06 Daftar Pustaka

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


•Publikasi media massa ini pada intinya tim
pengabdi membuat narasi berita tentang kegiatan
pengabdian masyarakat yang telah dilakukan.

• Selanjutnya dipublikasikan di media massa cetak
seperti koran di Jawa Pos, Suara Merdeka, dan
media massa online melalui panitia KKN.

PUBLIKASI MEDIA MASSA



Isi Berita dalam Publikasi Media Massa

Nama kegiatan 
beserta tujuannya

Peserta kegiatan, 
Narasumber Materi 

kegiatan pengabdian

Waktu, tempat pelaksanaan, 
gambaran singkat jalannya 

kegiatan, dan luaran produk 
hasil pengabdian (jika ada)



Video Kegiatan

 Video kompilasi rangkaian kegiatan 
pengabdian masyarakat yang telah 
dilakukan. 

 Isi video berisi identitas 
pengabdian, misal judul 
pengabdian, tim pengabdi.

 Kegiatan pelaksanaan yang live
sesuai tahapan yang sudah 
dilakukan

 Durasi 8-10 menit



THANK YOU


