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PETUNJUK OBSERVASI :
1. Lembar Observasi ini bersifat kelompok, sehingga menjadi tanggung jawab setiap

posko untuk dikerjakan, BUKAN per-individu.
2. Terdapat 2 bagian Observasi yang wajib dikerjakan yaitu untuk 1. Skema Ipteks Bagi

Masyarakat, 2. Skema Ipteks Bagi Desa Mitra.
3. Untuk Skema Ipteks Bagi Masyarakat, Anda dapat memilih jenis instruksi 1.A atau

1.B tergantung kondisi masyarakat di desa. Jika terdapat usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) maka Instruksi 1.A yang dikerjakan, sebaliknya Jika TIDAK
terdapat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maka Instruksi 1.B yang
dikerjakan.

4. Untuk Skema Ipteks Bagi Desa Mitra, hanya diperuntukkan bagi yang berlokasi di
desa, sehingga jika Anda berlokasi di Kelurahan maka instruksi observasi 2 ini tidak
perlu dikerjakan.

5. Kumpulkanlah informasi terkait hal-hal dibawah ini sesuai instruksi observasi.
6. Informasi di bawah ini didapatkan melalui wawancara dengan Kepala Desa,

Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat, Kelompok Masyarakat, dan masyarakat secara
umum, serta dapat pula melalui observasi atau pengamatan secara lsngsung.

7. Buatlah rumusan hasil observasi dari berbagai sumber berdasarkan instruksi
observasi  dalam bentuk file Word.

8. Hasil rumusan dalam bentuk file, silahkan diserahkan ke DPL paling lambat 2 pekan
setelah di lokasi KKN .

INSTRUKSI OBSERVASI:

1. SKEMA IPTEKS BAGI MASYARAKAT
Daftar instruksi Observasi, pilihlah sesuai kondisi masyarakat di desa:

1.A. Kategori Masyarakat Produktif secara ekonomi, dimana di desa terdapat usaha mikro,
kecil dan menengah (UMKM)

1. Tuliskan daftar usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terdapat di desa yang dikelola
oleh masyarakat/ kelompok masyarakat di lokasi KKN Anda !

2. Dari daftar usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kumpulkan profil Usahanya, dapat berupa
(dapat ditambah) :
a. Nama usaha dan jenis usaha
b. Uraian proses/ manajemen produksi
c. Bahan baku yang digunakan dan sumber bahan baku didapatkan dari mana.
d. Peluang usaha dan cara memasarkan produk.
e. Persoalan/ Kendala dalam pengembangan usaha.
f. Rata-rata omset penjualan (dalam Rupiah)
g. Informasi untuk memperoleh fasilitas dan bantuan pengusaha besar dalam menjalin

hubungan kemitraan.
h. Informasi tentang perencanaan tata cara pengembangan produk, baik desain, kualitas,

maupun kemasannya.
i. Informasi tentang perencanaan cara menambah sumber permodalan.
j. Lampirkan foto-foto kegiatan usaha (foto dari depan lokasi usaha, foto kegiatan

produksi, dan dokumentasi lainnya yang dianggap perlu)
k. Informasi lain bila dianggap perlu

3. Tuliskan ide Ilmu Pengetahuan dan Teknologi apa yang dapat diimplementaskan untuk
mendukung pengembangan usaha tersebut !



1.B. Kategori Masyarakat belum produktif secara ekonomi, namun memiliki hasrat kuat
memiliki usaha, dimana di desa TIDAK terdapat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

1. Lakukanlah wawancara/ observasi lapangan untuk mendapatkan informasi potensi/
sumberdaya di lokasi KKN yang berpotensi digunakan untuk dijadikan sumber daya untuk
menciptakan usaha baru. (misalnya di daerah tersebut banyak kebun bambu, maka hal
tersebut berpeluang untuk usaha berbahan baku bambu)

2. Tuliskan menurut Anda potensi usaha apa saja yang dapat diusulkan kepada masyarakat
dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, jika memungkinkan tuliskan analisis usaha
yang meliputi :
a. Nama usaha dan jenis usaha
b. Uraian perencanaan proses/ manajemen produksi
c. Bahan baku potensial yang digunakan dan sumber bahan baku didapatkan dari mana.
d. Peluang usaha dan cara memasarkan produk.
e. Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki.
f. Foto-foto pendukung (misalnya foto bahan baku yang melimpah, potensi pasar,

potensi SDM, dll)
g. Informasi lain bila dianggap perlu

3. Tuliskan ide Ilmu Pengetahuan dan Teknologi apa yang dapat diimplementaskan untuk
mendukung pembuatan usaha tersebut !

2. SKEMA IPTEKS BAGI DESA MITRA
(khusus yang berlokasi KKN di desa, jika Posko Kelurahan maka tidak diwajibkan)

1. Kumpulkanlah Rencana Program  Jangka Menengah Desa
2. Bagaimana kebijakan dan tata kelola pembangunan masyarakat desa
3. Bagaimana arah kebijakan, tata kelola, eksplotasi dan konservasi sumber daya alam di

desa
4. Keunggulan program dan ciri khas desa (jika ada)
5. Kumpulkanlah Profil Badan Usaha Milik Desa dan jenis usahanya baik yang baru tahap

perencanaan maupun yang telah berjalan


