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IDENTIFIKASI POTENSI SUMBERDAYA
DAN PERMASALAHAN PRIORITAS WILAYAH KKN

No Item Data
Potensi Energi Terbarukan Data yang dihasilkan

1. Potensi Energy Air:
a. Ketinggian air jatuh (meter)
b. Kecepatan aliran air sungai (m/detik)
c. Lebar Sungai (meter)

2. Limbah peternakan untuk potensi nergy
biogas (Voleme/waktu)

3. Limbah Pertanian (Jika ada)
(Voleme/waktu)

4. Potensi Hasil Pertanian/Perkebunan

5. Potensi Hasil Peternakan

6. Potensi Hasil Perikanan, dll.

7. Masalah lain yang perlu ditangani
melalui rekayasa sosial, dll.

………….., …………………………… 2015
Observer (kelompok Observer),
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IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN
Kelompok Masyarakat Ekonomi Produktif,

Home Industri, Indutri Kecil dan Menengah, Wilayah Mitra Binaan

No Item Data Potensi
Dan Permasalahan Data yang dihasilkan

1. Nama Industri/Usaha

2. Nama Pemilik/penangung jawab

3. Alamat dan Telphon

4. Gambar Denah lokasi industri dan jarak
dari kampus UM (lampirkan)

5. Jenis produk yang dihasilkan

6. Kapasitas produksi (Volume/waktu) dan
harga produk:

7. Omzet penjualan rata-rata/bulan

8. Wilayah pemasaran (termasuk ekspor)

9. Sistematika proses produksi  (gambar
dalam bentuk flowchart), lampirkan

10. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dan
jenis kelamin

11. Jenis bahan baku dan perolehannya

12. Sarana (mesin/peralatan) produksi yang
dimiliki sekarang.

13. Permasalahan yang mendesak untuk
diatasi (Khususnya tentang teknologi,
dan manajemen)
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Keterangan Cara Pengisian:

IDENTIFIKASI POTENSI SUMBERDAYA
DAN PERMASALAHAN PRIORITAS WILAYAH KKN

No Item Data
Potensi Energi Terbarukan Keterangan Pengisian

1. Potensi Energy Air:
a. Ketinggian air jatuh (meter)
b. Kecepatan aliran air sungai (m/detik)
c. Lebar Sungai (meter)

Isikan potensi energy air yang dapat dimanfaatkan untuk
membangkitkan energi, misalnya air terjun, sumber air, sungai, dll
( tentang ketinggian air, kecepatan aliran air, dll.)
air

2. Limbah peternakan untuk potensi nergy
biogas (Voleme/waktu)

Berapa limbah peternakan yang ada di wilayah desa tersebut
yang dapat digunakn untuk biogas, atau di proses lanjut untuk
pupuk tanaman, dll.
(ton/minggu, ton/bulan, m3/bulan, dll)

3. Limbah Pertanian (Jika ada)
(Voleme/waktu)

Limbah pertanian yang dapat digunakan untuk bahan bakar
padat, pupuk, dll.
(ton/minggu, ton/bulan, m3/bulan, dll)

4. Potensi Hasil Pertanian/Perkebunan Hasil pertanian/perkebunan yang potensial dapat diproses
menjadi produk komersial.
(ton/minggu, ton/bulan, m3/bulan, dll)

5. Potensi Hasil Peternakan Hasil peternakan yang potensial dapat diproses menjadi produk
komersial.
(ton/minggu, ton/bulan, m3/bulan, dll)

6. Potensi Hasil Perikanan Hasil perikanan yang potensial apat diproses menjadi produk
komersial.
(ton/minggu, ton/bulan, m3/bulan, dll)

7. Masalah lain yang perlu ditangani
melalui rekayasa sosial, dll.

Gambaran singkat permasalahan
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IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN
Kelompok Masyarakat Ekonomi Produktif,
Home Industri, Indutri Kecil dan Menengah

No Item Data Potensi
Dan Permasalahan Keterangan Pengisian

1. Nama Industri/usaha Ditulis nama industri/usaha, misalnya UD, CV. Lestari, jika tidak
ada namanya ditulis misalnya usaha Kerajinan bambu, dll. Jika
ada no ijin usaha perlu dituliskan

2. Nama Pemilik/penangung jawab Nama yang memiliki usaha atau yang bertanggung jawab
terhadap usaha tersebut

3. Alamat dan Telphon Tulis alamat lengkap dan no telp/No HP

4. Gambar Denah lokasi industri
dan jarak dari kampus UM
(lampirkan)

Buatkan gambar denah pada halaman tersendiri (satu halaman)
letak usaha tersebut dari balai desa dan jalan kearah tempat
usaha tersebut ke Balai desa dan sampai kampus UM. Tuliskan
pula jaraknya jalan-jalan tersebut (berapa Km)

5. Jenis produk yang dihasilkan Tuliskan ada berapa jenis produk yang dihasilkan, dan sebutkan
apa saja produknya.

6. Kapasitas produksi
(Volume/waktu) dan harga
produk:

Kapasitas produksi merupakan kemampuan usaha dalam
memproduksi barang/produk yang dibuat. Tuliskan Kapasitas
produksi dalam satuan volume/waktu atau jumlah/waktu ,
misalnya: 1 ton /bulan, atau 500 unit/bulan, dll.
Harga produk: ditulis harga Rp…/satuan produk, misalnya:
Rp. 5.000/pak, atau Rp.5000/biji, dll.

7. Omzet penjualan rata-rata/bulan Omzet penjualan berbeda dengan Kapasitas produksi.
Omzet penjualan merupakan kemampuan usaha dalam menjual
ke pasar atau berapa banyak produk yang mampu terjual ke pasar
(baik itu lewat pengecer/distributor atau yang dijual langsung).
Tuliskan Omzet penjualan dalam satuan Rp……/bulan.

8. Wilayah pemasaran (termasuk
ekspor)

Tuliskan wilayah/tempat dimana produk-produk tersebut
dipasarkan (lokal: Malang dan sekitarnya…., regional: antar
kota……., antar propinsi……., antar pulau, ….., ekspor Negara
tujuan………

9. Sistematika proses produksi
(gambar dalam bentuk
flowchart), lampirkan

Gambarkan pada lembar tersendiri sistematika proses produksi
dalam bentuk urutan proses/ diagram alir (flow chart) mulai dari
penanganan bahan baku sampai dengan pengemasan produk,
hal ini harus didukung dengan visualisasi video.

10. Jumlah tenaga kerja yang terlibat
dan jenis kelamin

Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam proses usaha dan jenis
kelaminya (L = …?, P=….?)

11. Jenis bahan baku dan
perolehannya

Apa saja bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan
produk, dari mana dan bagaimana cara perolehanya.

12. Sarana (mesin/peralatan)
produksi yang dimiliki sekarang.

Tuliskan apa saja jenis mesin/peralatan produksi dan fungsinya
masing-masing.

13. Permasalahan yang mendesak
untuk diatasi (Khususnya tentang
teknologi, dan manajemen)

1. Tuliskan mesin/peralatan/Teknologi tepat guna (TTG) apa saja
yang diperlukan (dapat lebih dari satu)

2. Pelatihan apa saja yang diperlukan terkait dengan proses
produksi pada usaha tersebut.

3. Pelatihan manajemen apa yang diperlukan

Catatan:
Data Yang Dihasilkan, Sebaiknya Didukung Oleh Dokumentasi (Foto/Video) Potensi.


