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Terwujudnya Mahasiswa yang Berkarakter, Andal dan
Bermutu melalui Kolaborasi Pengembangan
Masyarakat di Era Komunikasi Digital.
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Program Plastic
Drawdown
Program mengurangi
konsumsi, sampah
dan polusi dari plastik
popok sekali pakai
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Program Ocean
Plastic Academy

Program Healthy
Me, Healthy Ocean

Program pemberian
materi kepada siswa
SMA/ SMP mengenai
cara mengatasi polusi
plastik

Program mengenai
dampak yang ditimbulkan
dari efek microplastic bagi
kesehatan yang dapat
dikaitkan dengan ilmu
komunikasi

Optional Topics

6 TAHAPAN PELAKSANAAN
TIMELINE SCHEDULE KKL BERBASIS RISET

PROPOSAL RISET PRA KKL
& BATAS WAKTU
PEMBAYARAN BIAYA KKL
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PELAKSANAAN RISET PRA KKL

LAPORAN RISET PRA KKL

27 Maret - 10 April 2020

17 April 2020
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20 Maret 2020

PROPOSAL PROGRAM KKL

PELAKSANAAN KKL

24 April 2020

1 Mei - 26 Juni 2020
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LAPORAN AKHIR
PROGRAM KKL

5

10 Juli 2020
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SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL RISET PRA KKL
PERUMUSAN MASALAH

LATAR BELAKANG
Menguraikan

01 hipotesa dari pra riset pemetaan profil

02

masyarakat sebagai sasaran
pengembangan.

MANFAAT

04

Menjelaskan manfaat yang akan diperoleh
bagi masyarakat sasaran dan pihak- pihak
lain, dari berbagai aspek, pada saat
kegiatan berlangsung maupun setelah
program selesai dilaksanakan.

07

TUJUAN

Merumuskan permasalahan yang akan
diselesaikan dan Menunjukkan
masalah yang menjadi prioritas dalam
program yang akan dilaksanakan

03

GAMBARAN MASYARAKAT

05

Menjelasan kondisi awal masyarakat sasaran
yang akan menerima kegiatan pengabdian
agar diuraikan secara faktual dengan
dilengkapi data-data yang cukup, lokasi
daerah sasaran ditunjukkan dengan media
elektronik misalnya google map.

LUARAN YANG DIHARAPKAN

Laporan Riset Pra KKL dan
Proposal Program KKL

08

Menguraikan potret, profil, dan
kondisi masyarakat sasaran, kondisi dan
potensi wilayah dari segi fisik,
sosial, ekonomi maupun lingkungan yang
relevan dengan kegiatan yang akan
dilaksanakan.

METODE PELAKSANAAN

06

Menguraikan hasil survei awal, potensi lokal masyarakat yang
berpotensi untuk meningkatkan keberhasilan program,
khalayak sasaran, metode pengembangan masyarakat dan
tahapan kegiatan yang akan dilakukan mengacu kepada
indikator keberhasilan yang digunakan dalam pelaksanaan
program,jenis teknologi, sistem atau model yang diterapkan,
membuat roadmap kegiatan secara jelas dan sistematis.

JANGKA WAKTU

Maret - April 2020
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04

LATAR
BELAKANG
Menjelaskan
dan mengambarkan data
hasil riset pra KKL
dengan data sebagai
berikut :
Menguraikan potret,
profil, dan
kondisi masyarakat
sasaran, kondisi dan
potensi wilayah dari segi
fisik,
sosial, ekonomi maupun
lingkungan yang relevan
dengan kegiatan yang
akan dilaksanakan.

02

PERUMUSAN
MASALAH
1. Merumuskan
dengan jelas
permasalahan yang
akan diselesaikan
mengacu pada
tema-tema kegiatan
yang telah
ditetapkan.
2. Menunjukkan
masalah yang
menjadi prioritas
dalam program
yang akan
dilaksanakan

TUJUAN

03 1. Merumuskan

tujuan yang akan
dicapai secara
spesifik
2. Rumusan
tujuan harus jelas,
terukur dan
merupakan
kondisi baru yang
diharapkan
terwujud
setelah program
selesai
dilaksanakan.
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INDIKATOR
KEBERHASILAN
PROGRAM
1. Perubahan
perilaku masyarakat
(pengetahuan, sikap
mental/kesadaran dan
keterampilan).
2.Perubahan fisik.
3.Terjalinnya
kemitraan dengan
berbagai pihak.
4.Terbentuknya
kelembagaan lokal di
masyarakat yang akan
meneruskan dan
mengembangkan program.
5.Dihasilkannya
rancangan program tindak
lanjut pasca KKL.
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LUARAN
YANG
05
DIHARAPKAN

04

1.Program
Pengembangan
Masyarakat
2. Inovasi;
3. Profil dan
poster hasil
pelaksanaan
program
4.Publikasi
media massa
5.Jejaring
yang terbentuk

MANFAAT

06

Menjelaskan
manfaat yang
akan diperoleh
bagi masyarakat
sasaran dan
pihak- pihak lain,
dari berbagai
aspek, pada saat
kegiatan
berlangsung
maupun setelah
program selesai
dilaksanakan.
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GAMBARAN
MASYARAKAT
1.Menjelasan kondisi
awal masyarakat
sasaran yang akan
menerima kegiatan
pengabdian agar
diuraikan secara
faktual dengan
dilengkapi data-data
yang cukup, lokasi
daerah sasaran
ditunjukkan dengan
media elektronik
misalnya google
map.
2. Menguraikan
permasalahan –
permasalahan yang
dihadapi.
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METODE
PELAKSANAAN
1. Menguraikan
hasil survei awal dikaitkan
dengan tema yang dipilih.
2. Menjelaskan
tahap-tahap kegiatan yang
akan dilakukan meliputi :
survey awal, identifikasi
masalah,analisis
kebutuhan,penetapan
khalayak sasaran,penyusunan
program,perumusan
dan pengukuran indikator
keberhasilan,pelaksanaan
program,strategi pembinaan
khalayak sasaran,perintisan
kemitraan,monitoring dan
Evaluasi berdasarkan
indikator keberhasilan
program,lokakarya
hasil dengan menghadirkan
stakeholder
program,pelaporan
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JADWAL
KEGIATAN
Jadwal
kegiatan harus rinci
dan jelas meliputi:
persiapan,
pelaksanaan, dan
penyusunan
laporan dalam
bentuk Bar-chart.
Bar-chart
memberikan rincian
kegiatan dan
jadwal pelaksanaan
kegiatan tersebut.
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RANCANGAN
BIAYA
Rancangan anggar
an kegiatan
program ini dengan
ketentuan :
1. Buat rancangan
biaya yang
terdiri dari :
bahan habis
pakai (atk,
konsumsi,dsb) ;
peralayan
penunjang;
perjalanan.

11

INSTRUMEN
PENDUKUNG
Logbook
Kegiatan

12

LAMPIRANLAMPIRAN
1. Biodata
singkat ketua tim
dan dosen pendamping.
Biodata harus dilengkapi
dengan tanda tangan
basah.
2. List (daftar) kegiatan
yang pernah dilakukan
oleh organisasi
mahasiswa 2 (dua)
terakhir.
3. Surat pernyataan
kesediaan bekerjasama
dengan
pemerintah desa yang
menjadi lokasi binaan.
4. Denah lokasi binaan
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PENDAHULUAN

ABSTRAK
Berisi tidak lebih dari 250
kata dan merupakan
intisari dari seluruh
tulisan meliputi latar
belakang, tujuan,
metode dan hasil. Di
bawah abstrak disertakan
3-5 kata kunci
(keywords)

01

Merupakan gambaran
umum dan hasil
observasi awal
mengenai topik yang
diangkat. Latar
belakang, rumusan
masalah,
tujuan kegiatan serta
manfaat kegiatan
untuk waktu yang
akan datang.

METODE
PELAKSANAAN

GAMBARAN
MASYARAKAT
Penjelasan mengenai
kondisi nyata
masyarakat sasaran
yang menerima
kegiatan KKL. Uraikan
permasalahan dan
tujuan
program.

02
03

Uraikan metode
yang digunakan
dalam pelaksanaan
program secara
rinci meliputi
teknik, cara atau
tahapan
kegiatan dalam
menyelesaikan
permasalahan dan
sekaligus
pencapaian tujuan
program.
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PELAKSANAAN
Bab ini berisi tentang:
potensi,
kondisi awal masyarakat
sasaran, proses kegiatan
KKL, hasil pelaksanaan
04 program
dan keberlanjutan pasca
pelaksanaan program.
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EVALUASI &
KEBERLANJUTAN

KESIMPULAN
& SARAN TINDAK LANJUT

Bab ini menjelaskan
tentang tingkat
keberhasilan dari
pelaksanaan program
dengan mendeskripsikan
pencapaian
indikator-indikator yang
sudah ditetapkan. Data
disajikan dalam bentuk
gambar dan tabel.
Pemecahan masalah
yang berhasil dilakukan
perlu mendapatkan
catatan dalam bab ini serta
potensi keberlanjutan

Kesimpulan berisi
uraian tentang tingkat
keberhasilan program
yang sudah
dilaksanakan
mengacu pada
beberapa indikator
keberhasilan yang
telah ditetapkan. Pada
bab ini berisi saransaran konkrit untuk
tindak lanjut program.
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05

LAMPIRAN
Logbook
Kegiatan
Materi Kegiatan
Dokumentasi
Kegiatan
Daftar Hadir
Kegiatan
Laporan
Keuangan
beserta nota dan
kuitansi asli
dsb.
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Kunjungi website LPPM Stikosa - AWS
untuk mengunduh Panduan dan
Submit Dokumen KKL

https://lppm.stikosa-aws.ac.id/

Memasukkan data Kelompok
https://forms.gle/1Fi8Wf5D736xey9v5

http://lppm.stikosa-aws.ac.id
lppm@stikosa-aws.ac.id
082132246884

