
Sistematika Laporan Pengabdian kepada Masyarakat 

 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 1) 

HALAMAN PENGESAHAN  (Lampiran 2) 

DAFTAR ISI 

RINGKASAN (maksimum satu halaman) 

Kemukakan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan 

dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara 

cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu 

spasi. 

 

BAB 1.  PENDAHULUAN 
 

Pada bab ini diuraikan analisis situasi yang mencakup hal-hal berikut : 
 

1.   Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan 

• Uraikan aspek produksi dan manajemen usaha mitra. 

• Ungkapkan selengkap mungkin termasuk seluruh persoalan yang dihadapi  mitra. 

2.   Untuk Masyarakat Calon Pengusaha 

• Jelaskan potensi dan peluang usahanya. 

• Uraian juga dikelompokkan menjadi aspek produksi dan manajemen usaha. 

• Ungkapkan seluruh persoalan keberadaan sumberdaya saat ini. 

3. Untuk Masyarakat  Umum 

• Jelaskan aspek sosial, budaya, religi, kesehatan, mutu layanan atau kehidupan 

bermasyarakat. 

• Ungkapkan  seluruh  persoalan  yang  dihadapi  saat  ini  (konflik,  sertifikat  

tanah, kebutuhan air bersih, premanisme, buta bahasa dan lain-lain). 

• Permasalahan khusus yang dihadapi oleh mitra. 
 

4. Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasalahan mitra yang mencakup 

hal-hal berikut ini. 

• Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan : penentuan permasalahan prioritas 

mitra baik produksi maupun manajemen yang disepakati bersama. 

• Untuk kelompok calon wirausaha baru : penentuan permasalahan prioritas 

mitra baik produksi maupun manajemen untuk berwirausaha yang disepakati 

bersama. 

• Untuk Masyarakat Umum : nyatakan persoalan prioritas mitra dalam aspek 

sosial, budaya, religi, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat. 

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

prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program.  

6. Usahakan  permasalahannya  bersifat  spesifik,  konkret  serta  benar-benar  merupakan 

permasalahan prioritas mitra. 

 

 



BAB 2.    SOLUSI  DAN TARGET LUARAN 
 

Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi mita secara sistematis sesuai dengan priorotas permasalahan.  Solusi harus 

terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.  Tuliskan juga jenis luaran yang akan 

dihasilkan sesuai dengan rencana kegiatan baik dalam aspek produksi maupun 

manajemen usaha (atau dua aspek utama). Jika luaran berupa produk atau barang atau 

sertifikat dan sejenisnya, nyatakan juga spesifikasinya.  Buatlah rencana capaian tahunan 

seperti pada Tabel 4. Sesuai dengan luaran yang dicapai 

 

Tabel 4.  Rencana Capaian Luaran 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 

1 Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding
1)

  

2 Publikasi pada media masa 

(cetak/elektronik)
2)

 

 

3 Peningkatan omzet pada mitra yang 

bergerak dalam bidang ekonomi)3 

 

4 Peningkatan kuantitas dan kualitas 

produk)
3)

 

 

5 Peningkatan pemahaman dan keterampilan 

masyarakat)
3)

 

 

6 Peningkatan ketentraman/kesehatan 

masyarakat (mitra masyarakat umum)
3)

 

 

7 Jasa, model, rekayasa social, system, 

produk/barang
4)

 

 

8 Hak kekeyaan intelektual (paten, paten 

sederhana, hak cipta merek dagang, rahasia 

dagang, desain produk industry, 

perlindungan varietas tanaman, 

perlindungan topografi)
5)

 

 

9 Buku ajar
6)

  
1)
 Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published 

2)
 Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit 

3)
 Isi dengan  ada atau tidak ada 

4)
 Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan 

5)
 Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted 

6)
 Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit ber ISBN 

 

 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan solusi yang ditawarkan untuk 

mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini. 

a. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan, penentuan permasalahan prioritas mitra baik 

produksi maupun manajemen yang disepakati bersama. 

b. Untuk Kelompok Calon Wirausaha Baru, penentuan permasalahan prioritas mitra baik 

produksi maupun manajemen untuk berwirausaha yang disepakati bersama. 

c. Untuk Masyarakat Umum, nyatakan persoalan prioritas mitra dalam aspek sosial, 



budaya, religi, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat. 

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

prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program. 

Permasalahan bersifat spesifik, konkrit serta benar-benar merupakan permasalahan 

prioritas mitra. 

e. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra 

program yang telah disepakati bersama untuk kedua aspek utama dalam kurun waktu 

realisasi program, (untuk mitra usaha mikro atau calon wirausaha). 

f. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan sosial, 

budaya, religi dan lain-lain yang telah disepakati bersama (untuk mitra masyarakat 

non produktif secara ekonomis). 

g. Uraikan prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan. 

h. Tuliskan rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah solusi atas persoalan 

pada kedua aspek utama. 

i. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program. 

j. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan sesuai dengan rencana kegiatan baik dalam 

aspek produksi maupun manajemen usaha (atau dua aspek utama). 

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

spesifikasinya. 

 

BAB 4.  KELAYAKAN PENGUSUL 
 

Hal-hal yang harus dilakukan pada bagian ini adalah jenis kepakaran yang 

diperlukan dalam menyelesaikan seluruh persoalan atau kebutuhan mitra, dan nyatakan 

siapa pakarnya masing-masing. 

 

BAB 5.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemukakan hasil dan pembahasan berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang 

diperoleh dengan mensitasi dari jurnal, buku, prosiding yang terbaru minimal 10 tahun 

terakhir. 

 

 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN (OPTIONAL) 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad 

nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber.  Hanya pustaka yang dikutip dalam 

usulan penelitian yang dicantumkan dalam daftar pustaka. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN (yang mendukung data pengabdian) 

Lampiran 1.  Halaman Sampul Warna Hijau Tua 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Rumpun Ilmu: 

 

 

 

LAPORAN 

Pengabdian kepada Masyarakat 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUDUL PROGRAM* 

 
 
 
 
 

Oleh : 
 

Nama Lengkap dan NIDN Ketua Tim Pengusul 

Nama Lengkap dan NIDN Anggota Tim Pengusul 
 
 
 
 

 

Dibiayai oleh Politeknik Negeri Lampung 

sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Tahun Anggaran 2019 

Nomor: ………………………….. tanggal …………. 

 

 

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG 

2019 
 

 



Lampiran 2.  Format Halaman Pengesahan 
 
 

HALAMAN PENGESAHAN 
 
 

1. Judul                            : …………………………………………….. 
2. Nama Mitra Program         : …………………………………………….. 
3. Ketua Tim Pengusul 

a. Nama                              : ……………………………………………..  

b. NIDN                            : …………………………………………….. 

c. Jabatan/Golongan           : ……………………………………………..  

d. Program Studi                 : ……………………………………………..  

e. Perguruan Tinggi        : ……………………………………………..  

f.  Bidang Keahlian            : ……………………………………………..  

g. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel : …………………………………………….. 

4. Anggota Tim Pengusul 

a. Jumlah Anggota                               : Dosen …….....orang, 

b. Nama Anggota I/bidang keahlian    : …………………/………….....  

c. Nama Anggota II/bidang keahlian   : …………………/………….....  

d. Mahasiswa yang terlibat                  : ………… orang 

5. Lokasi Kegiatan/Mitra (1) 

a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan)   : ……………………………………………..  

b. Kabupaten/Kota                               : ……………………………………………..  

c. Propinsi                                            : ……………………………………………..  

d. Jarak PT ke lokasi mitra (Km)         : …………………………………………….. 

6. Luaran yang dihasilkan                        : …………………………………………….. 

7. Jangka waktu Pelaksanaan                   : ……. Bulan 

8. Biaya Total                                           : Rp. ...................... 

 

 

Mengetahui,                                                              Bandar Lampung, tanggal-bulan-tahun 

Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian                    Ketua Tim Pengusul 

  kepada Masyarakat 

 
Tanda tangan                                                Tanda tangan 

( Nama Lengkap )                                                      ( Nama Lengkap )  

NIDN                                                                        NIDN 

 
 


