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RINGKASAN 

 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini diberikan kepada mitra yaitu kelompok 

pelaku bisnis kuliner di pasar pagi pejuang bekasi. Inovasi produk makanan dan minuman saat ini 

penting untuk dikembangkan karena industri makanan dan minuman merupakan industri yang besar di 

Indonesia yang menjadi salah satu produk andalan penyumbang PDB terbesar untuk industri non migas.  

Masalah yang dihadapi oleh pelaku bisnis kuliner di pasar pagi pejuang bekasi adalah masih 

kurangnya inovasi karena kurangnya berpikir inovatif dari  pelaku bisnis kuliner yang menjual produk 

makanan dan minuman di pasar pagi pejuang bekasi. 

Tujuan PKM ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mitra dalam 

mengembangkan bisnis dengan inovasi produk pada bisnis kuliner yang digeluti., sehingga mampu 

mengangkat perekonomian masyarakat. Target yang ingin dicapai adalah meningkatkan kompetensi 

mitra  dalam bisnis.  

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan penyuluhan 

dan diskusi  tentang inovasi produk, bimbingan teknis dalam mengaplikasikannya pada bisnis mitra. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini pada semester ganjil 2022/2023.  

Hasil dan Luaran yang ditargetkan oleh pengabdian   adalah dengan adanya PKM ini  maka mitra 

mampu mengembangkan bisnis sesuai potensi yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kompetensi 

bisnis mitra sekaligus untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Publikasi pada jurnal ber ISSN 

(Jurnal IKRAITH-ABDIMAS) dan Repository.yai.ac.id 

  

 

Kata Kunci : PKM,  inovasi, produk, bisnis kuliner, pasar pagi pejuang bekasi 
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     metode pendekatan     : memberikan penyuluhan  dan bimbingan teknis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Analisa situasi            

 Dalam dunia usaha, inovasi adalah suatu hal yang perlu dilakukan demi meraih hasil yang lebih 

positif.Inovasi sendiri berarti membuat perubahan yang lebih efisien serta memberi keuntungan dalam 

bisnis.Perkembangan bisnis yang semakin pesat tentunya menciptakan persaingan yang sangat ketat, 

tanpa terkecuali di sektor UKM.Setiap harinya, para pelaku bisnis barubermunculan dengan inovasi 

produk mereka.Selain itu, hadirnya bisnis online juga turut serta membantu para pelaku bisnis 

baru.Persaingan yang ketat inilah yang pada akhirnya menuntut para pelaku UKM utk terus kreatif dan 

inovatif agar tidak tenggelam dalam persaingan pasar. 

Inovasi dibutuhkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah untuk tumbuh dan bertahan di tengah 

persaingan usaha yang semakin kompetitif. Namun demikian, inovasi harus disesuaikan dengan kendala 

yang ada mengingat keterbatasan jumlah tenaga kerja, jumlah aset, jumlah pendapatan, dan jumlah 

anggaran untuk melakukan inovasi. Bentuk dari inovasi yang dapat dilakukan suatu usaha dalam upaya 

meningkatkan daya saingnya antara lain, inovasi model bisnis, pemasaran, organisasi, proses dan 

teknologi, produk, pelayanan, serta rantai pasok. Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam 

peningkatan kinerja dan inovasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Penelitian ini bertujuan untuk 

merancang strategi inovasi yang sesuai dengan kendala, kemampuan sumber daya manusia dan peluang 

inovasi dalam upaya peningkatan daya saing. Metode analisis yang digunakan yaitu evaluasi model 

structural equation modeling dengan pendekatan partial least square dan analytical hierarchy process. 

Hasil analisis menunjukkan sumber daya manusia berpengaruh sebesar 0.761 terhadap penyelesaian 

kendala dan berpengaruh sebesar 0.806 terhadap keberhasilan pelaksanaan inovasi. Kendala utama yang 

harus diselesaikan adalah pada sumber daya manusia (0.820), promosi (0.807), manajerial keuangan dan 

administrasi (0.790), lokasi (0.761), serta pemasaran (0.753). Inovasi yang paling mempengaruhi 

keputusan pembelian dan sesuai pada kemampuan UMKM saat ini adalah inovasi pelayanan (0.830), 

organisasi (0.822), model bisnis (0.786), rantai pasok (0.768), dan pemasaran (0.755). Sementara untuk 

pemrioritasan faktor yang mempengaruhi kemampuan sumber daya manusia yaitu, kemampuan akses 

informasi dan internet (0.821), pelatihan (0.764), pendidikan (0.756), besaran gaji (0.663), dan 

pengalaman (0.361). Formula strategi inovasi yang diperoleh adalah fokus pada inovasi pemasaran 

dengan mendorong pelaku usaha untuk aktif ikut serta dalam kegiatan pameran dan seminar sebagai 
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analisis formulasi strategi yang memberikan dampak signifikan terhadap omset dan memungkinkan 

secara teknis untuk dilakukan dalam upaya peningkatan daya saing usaha. Selain itu strategi lain yang 

menunjang peningkatan daya saing adalah bimbingan teknis sesuai kebutuhan, serta diklat promosi dan 

pemasaran online. 

Pertumbuhan industri kuliner  di Indonesia terbilang cukup baik. Kontribusi industri kuliner 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga terbilang tinggi dibandingkan sektor industri lainnya. 

Selaras dengan kontribusi UKM yang dicanangkan oleh pemerintah, sektor industri ini memberikan 

sumbangan besar terhadap PDB Indonesia. Namun demikian mempertahankan kondisi ini tidaklah 

mudah, diperlukan usaha yang terus menerus khususnya dalam rangka penerapan inovasi berkelanjutan 

pada produk bisnis masyarakat. Selama ini banyak diantara pelaku bisnis kuliner membiarkan 

produknya sampai bertahun tahun tanpa ada sentuhan inovasi kekinian yang mampu menggugah selera 

pasar. Oleh karena itu sangat dibutuhkan uluran tangan para akademisi agar mereka mampu bersaing 

dalam bisnis kuliner, sebab mereka tidak melakukan inovaswi produk akibat dari rendahnya 

pengetahuan dan ketrampilan dalam berinovasi. Inovasi yang dimaksud bisa dalam bentuk variasi 

makanan/minuman, variasi tampilan dan ukurannya, serta tampilan dari sisi bahan baku dan bahan 

pembantu yang digunakan yang digunakan.        

Kota Bekasi merupakan  bagian dari metropolitan jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan 

jumlah penduduk semakin eingkat.  Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Pada tahun 

2017, jumlah penduduknya mencapai 2.409.083 jiwa dengan luas wilayah 206,61 km² dan sebaran 

penduduk 4.035 jiwa/km². Tahun 2020 jumlah penduduk meningkat menjadi 3.431.480. Sebagai 

kawasan hunian masyarakat urban, Bekasi banyak membangun kota-kota mandiri, diantaranya kota 

harapan indah, kemang pratama, galaxy city, dan summarecon. Seiring dengan meningkatnya jumlah 

masyarakat kelas menengah keatas, Bekasi juga gencar melakukan pembangunan apartemen dan pusat 

perbelanjaan mewah. maka peluang bisnis semakin terbuka lebar di bekasi apalagi bisnis kuliner yang 

dari dulu takkan pernah mati. Namun demikian peluang bisnis kekinian lebih banyak diminati oleh 

pengusaha papan atas yang punya merk, sementara bagi pelaku bisnis kuliner kelas menengah bawah 

relatif harus rela pasrah menunggu pelanggannya. Kebanyakan mereka tidak mengetahui dan yidak 

memiliki ketrampilan berinovasi terhadap produk. 

Hal inilah yang terjadi pada pelaku bisnis kuliner di pasar pagi pejuang bekasi. Mereka termasuk 

golongan UKM yang sudah berdagang sejak tahun 1990 an tetapi tetap mengandalkan barang daganga 

yang sama dengan tampilan dan ukuran tidak berubah. Tidak ada inovasi sama sekali terhadap 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jabodetabekpunjur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_satelit
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produknya.  Hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan dan ketramilan mereka terhadap inovasi produk 

dab nabfaatnya dalam persaingan bisnis. 

Mereka adalah lima orang pelaku bisnis UKM yang berjualan makanan tradidionil Indonesia 

tanpa ada sentuhan inovasi kekinian, antara lain warung nasi pecel. Warung tegal, masakan padang, soto 

lamongan. Dan bubur ayam. Lima pelaku bisnis UKM tersebut dalam usia produktif yang dapat 

dikembangkan menjadi penggerak perekonomian bangsa tetapi mengalami kesulitan  akibat rendahnya 

pengetahuan dan ketrampilan khusunya berkaitan dengan inovasi roduk. Mereka adalah mitra dalam 

pengabdian ini. Tabel 1.1 memperlihatkan jenis  dagangan dan jumlahnya  mitra pengabdian ini. 

Tabel 1.1 jenis dagangan  dan jumlah mitra 

Jenis dagangan Jumlah pemuda 

 Nasi pecel 1 

 Warung tegal 1 

 Masakan padang 1 

 Soto ayam 1 

 Bubur ayam 1 

Jumlah 5 

Sumber : hasil olah data, 2022 

 Guna mengatasi rendahnya wawasan dan pengetahun mitra tentang inovasi produk , pada 

pengabdian ini akan dilaksanakan penyuluhan tentang  inovasi produk dan bimbingan teknis membuat 

inovasi produk kuliner.  

Menurut Dhewanto, 2020, manajemen inovasi merupakan alat yang digunakan oleh manajer 

maupun organisasi atau perusahaan untuk mengembangkan produk dan inovasi organisasi atau dengan 

kata lain manajemen inovasi adalah pengelolaaan dan pengorganisasian sebuah proses. Melalui 

penelitian dan pengembangan, perusahaan melakukan respon terhadap kesempatan eksternal atau 

internal dan menggunakan upaya kreatif untuk memperkenalkan ide-ide baru, proses, atau produknya. 

Inovasi produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau 

industri, baik yang sudah ada maupun belum. Dari produk lama yang telah mencapai titik jenuh di 

pasaran, diperlukan sebuah inovasi untuk mengganti produk lama tersebut. penggantian ini dapat berupa 

produk pengganti yang secara total baru atau dengan perkembangan produk lama yang lebin modern dan 
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up to date, sehingga dapat terus meningkatkan keinginan konsumen dalam keputusan pembelian produk 

tersebut. 

1.2. Permasalahan Mitra  

Permasalahan mitra dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.2.1 Rendahnya wawasan dan pengnetahuan tetang ibovasj produk 

Inovasi adalah kreativitas yang diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat di implementasikan 

dan memberikan nilai tambah atas sumber daya yang kita miliki. Jadi untuk senantiasa dapat berinovasi 

memerlukan kecerdasan kreatif (Creative Intelligence).  

 Manusia memiliki kapasitas tertentu untuk mengingat berbagai pengetahuan dan pengalaman. 

Semakin luas wawasan seseorang cenderung semakin tinggi kreativitasnya. Untuk meningkatkan daya 

kreativitas dapat dilakukan dengan memperbanyak akumulasi pengetahuan yang produktif. Selanjutnya 

pikiran sadar dan pikiran bawah sadar manusia akan melakukan proses inkubasi. Pada tahap ke tiga 

yaitu pengalaman ide, ide akan mencuat walaupun sering kali ide itu muncul justru pada saat tidak 

sedang melakukan pekerjaan yang relevan. Pada tahap ke empat dilakukan evaluasi dan implementasi 

ide. Tahapan ini adalah yang paling berat karena dibutuhkan komitmen dan dedikasi untuk 

merealisasikan ide menjadi sesuatu yang konkret. Hasil di tahapan ini adalah inovasi (Wijayanto; 2012)  

 Inovasi adalah kreativitas yang diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat di implementasikan 

dan memberikan nilai tambah atas sumber daya yang kita miliki. Menurut Machfoeds (Suryana;2013), 

Oleh karena itu penyuluhan tentang peran inovasi produk dalam meningkatkan daya saing bisnis sangat 

dibutuhkan oleh mitra. 

 1.2.2 Rendahnya ketrampilan dalam berinovasi 

 Selain pengetahun tentang inovasi produk maka pelatihan tentang cara melakukan inovasi dalam 

setiap produk tentu tidak kalah penting, bahkan sangat mendukung. Maka dari itu selain penyuluhan 

dalam pengapdian ini juga dilakukan pelatihan dalam melakukan inovasi. Pelatihan inovasi produk 

diarahkan pada beberapa aspek agar mampu meningkatkan kompetensi mitra. Adapun ciri ciri tersebut 

antara lain Ciri pertama dari inovasi adalah baru atau sedapat mungkin belum ada sebelumnya, kedua 

adalah terencana sesuai dengan kondisi yang diinginkan.Ciri ketiga dari inovasi adalah khas. Sebagai 

sesuatu yang baru, inovasi akan mempunyai kekhasan tersendiri  Terakhir, ciri dari inovasi adalah 

adanya tujuan yang jelas 

Secara ringkas Permasalahan dan deskripsi permasalahan PKK adalah seperti terlihat pada tabel 1.2 

berikut : 



 

 11 

Tabel 1.2 Permasalahan dan deskripsi permasalahan PKK Mitra 

`

 sumber : hasil olah data, 2022 

1.3. Tujuan Pengabdian   

 Tujuan kegiatan PKM yang ingin dicapai adalah  

1. memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mitra berupa penyuluhan tentang inovasi produk 

kuliner 

2. memberikan pelatihan dan bimbingan teknis mengenai inovasi produk kuliner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Permasalahan Diskripsi permasalahan 

1.Rendahnya wawasan dan 

pengetahuan mitra 

 

- Tidak mampu meningkatkan jumlah produksi 

- Tidak mampu berfikir kreatif 

- Tidak mampu menuangkan ide dalam 

berproduksi. 

 

2. Rendahnya ketrampilan yang 

dimiliki itra 

- Tidak mampu mengaplikasikan ide dalam  

produk 

- Tidak mampu meningkatkan produ sesuai 

selera konsumen 

- Tidak mampu meningkatkan pendapatan 

 

3. Peralatan sederhana - Kesulitan  
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BAB II 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 

2.1. Solusi Dan Target Luaran Kegiatan 

Solusi dan target Luaran Utama dari Rencana pelaksanaan program PKM ini adalah Peningkatkan 

wawasan dan pengetahuan  masyarakat tentang peran inovasi produk dalam meningkatkan pedapatan 

sebagai alternatif menyelesaikan masalah rendahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang 

inovasi produk dalam mengembangkan bisnis. 

Tabel 2.1 Solusi Dan Target Luaran PKM mitra 

solusi Target luaran 

1. Memberikan  penyuluhan  

Tentang iovasi produk 

a. Mitra dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang 

inovasi produk 

b. Mitra dapat memanfaatkan inovasi produk untuk 

meningkatkan nilai produk 

c. Mitra dapat memenuhi selera konsumen 

2. Memberikan pelatihan bimtek  

membuat inovasi produk 

a. Mitra dapat melakukan  inovasi produk 

b. Mitra dapat meningkatkan omzet penjualan 

c. Mitra dapat meningkatkan pendapatan  

 

2.2. Rencana Target Capaian Tahunan 

Adapun luaran program atau rencana target capaian tahunan dari pelaksanaan Program PKM  mitra ini 

adalah 

Tabel. 2.3 Rencana Target Capaian Tahunan(2021) 

no Uraian (wajib) Indikator capaian 

1 Publikasi ilmiah pada Jurnal IKRAITH-ABDIMASber ISSN1) submitted 

2 Publikasi pada repocitory.yai.ac.id draf 

3 Peningkatan pemahaman PKK tentang leasing sudah dilaksanakan 

4 Peningkatan penerapan iptek peningkatan modal melalui leasing penerapan  

 Uraian tambahan  

5 Publikasi di jurnal internasional tidak ada 
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6 Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang draf 

7 Inovasi baru TTG5) tidak ada 

8 Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek 

dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan 

Varietas.Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu) 

tidak ada 

9 Buku ber ISBN : Ekonomi moneter oleh Lastari Ambarini tidak ada 

 

Keterangan : 

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

2) Isi dengan belum/tidak ada, draf, terdaftar, atau sudahdilaksanakan 

3) Isi dengan belum/tidak ada, draf, atau terdaftar/granted 

4) Isi dengan belum/tidak ada, produk, penerapan, besar peningkatan 

5) Isi dengan belum/tidak ada, draf, produk, atau penerapan 

6) Isi dengan belum/tidak ada, draf, proses editing/sudah terbit 
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BAB III                        

 METODE PELAKSANAAN 

Metode Pendekatan                        

Terkait dengan solusi dan target luaran dari rencana pelaksanaan program PKM  Mitra yang telah 

ditetapkan, maka ditetapkan metode pendekatan sebagai berikut :                                           

3.1.1 Metode Teknis pelaksanaan                      

Metode/teknis pelaksanaan  dalam PKM ini adalah berupa penyuluhan dalam bentuk ceramah dan 

diskusi untuk menyampaikan materi inovasi produk, bimbingan teknis dan praktek membuat inovasi 

produk                       

3.1.2  Fasilitasi dan Media                                        

Prosedur kerja dalam penyuluhan ini terdiri dari beberapa hal, meliputi :                        

1.Tempat pelaksanaan :                                 

Tempat pelaksanaan penyuluhan di pasar Pejuang, lebih tepatnya di lokasi mitra menual dagangannya.

                                             

2. Materi :                          

Materi inovasi produk dalam bisnis kuliner disusun oleh penulis kemudian dikembangkan sesuai 

kebutuhan masyarakat sasaran.                                                  

3. Monitoring dan Evaluasi :                    

a.Monitoring kegiatan                                    

Narasumber memonitor aktivitas peserta selama kegiatan berlangsung baik pada saat mendengarkan 

ceramah, diskusi dan mengerjakan tugas.                        

b.Evaluasi kegiatan                    

Narasumber melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai meliputi, kedisiplinan peserta, sikap dan 

perilaku peserta, tingkat pemahaman peserta melalui pre-test dan  post-test,  aktivitas   dalam 

diskusi/tanya jawab dan hasil pekerjaan tugas dalam materi pelatihan.                   

3.2 Prosedur Kerja                                    

Untuk mewujudkan rencana program PKM maka ditetapkan prosedur kerja sebagai berikut: 

3.2.1Menyusun Rencana Operasional Kegiatan            

Dalam tahap ini seluruh rencana isusun melalui  rapat koordinasi antara nara sumber dengan    mitra 

PKM, surat menyurat, mengidentifikasi kriteria, jumlah instruktur, pembimbing dan pendamping, 

penyusunan modul, Jadwal kegiatan, pelaksanaan program pelatihan, pembimbing 
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dan pendamping, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta rencana penyusun laporan kegiatan dan 

penulisan artikel ilmiah pada Jurnal Nasional.                       

3.2.2 Melakukan Rapat Koordinasi Tim Pelaksana                    

Dalam tahap ini tim melaksanakan rapat pembagian tugas tim, mengagendakan rapat  koordinasi, yang 

ditujukan agar pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, 

sampai pada penyusunan laporan sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan 

sebelumnya.                                                              

3.2.3 Menyiapkan calon mitra dan instruktur, pembimbing  dan pendamping.            

a.Menyiapkan calon mitra                                    

Calon mitra ada  satu mitra, dengan kriteria sebagai berikut : Kelompok pelaku bisnis kuliner di pasar 

pagi  Pejuang , Medan satria, Bekasi. Terdiri dari lima pedagang (warung), antara lain warung pecel, 

warung tegal, warung masakan padang, soto lamongan dan bubur ayam.              

b.Penetapan Instruktur, Pembimbing  dan Pendamping Program                       

Instruktur, Pembimbing dan Pendamping kegiatan dalam program ini, melibatkan ahli dalam 

bidangnya. 

3.2.4 Menyusun Jadwal Kegiatan Program PKM 

Pelaksanaan Program PKM , direncanakan selama 6  (enam) bulan dengan pertimbangan kegiatan 

mulai dari persiapan, pelaksanaan program (instruktur, pembimbing  dan pendamping,  

fasilitasi dan  media, monev, dan penyusunan laporan kegiatan serta penulisan artikel ilmiah 

Jurnal Ber ISSN (Jurnal IKRAITH-ABDIMAS) dan Repocitory PT. 

3.2.5 PelaksanaanKegiatan Pelatihan/Bimtek/ Pendampingan, Fasilitasidan Mediasi. 

Tahap Kegiatan pelatihan direncanakan dilaksanakan di pasar pagi  Pejuang, Medan satria, Bekasi. 

Kegiatan Bimbingan Teknis, pendampingan, dan fasilitasi dilaksanakan di lokasi tersebut. 

3.2.6 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi                      

Pelaksanaan Monitoring  merupakan kegiatan yang di laksanakan oleh  tim pelaksana dalam 

mengamati dan memonitor pelaksanaan penyuluhan, Pelatihan, Bimbingan Teknis (Bimtek), 

Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang dilaksanakan oleh tim pelaksana Mulai dari 

Persiapan sampai pasca program penyuluhan, pelatihan, bimbimbing teknis, pendamping, fasilitasidan 

mediasi. kegiatan ini ditujukan untuk menilai hasil semua kegiatan atau mengukur indikator 

keberhasilan, juga kelemahan yang mungkin ada dengan mencari faktor-faktor 
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penyebabnya, dan juga sebagai bahan penyususunan laporan dan rekomendasi kegiatan serta sebagai 

bahan rencana tindakan keberlanjutan program menjadi  mitra binaan tim abdimas UPI Y.A.I. 

penyususunan laporan dan rekomendasi kegiatan serta sebagai bahan rencana tindakan keberlanjutan 

program menjadi  mitra binaan tim abdimas UPI Y.A.I.   

3.3 Langkah –Langkah Solusi Atas Permasalahan Mitra 

Rencana langkah –langkah solusi atas permasalahan –permasalahan prioritas yang telah ditetapkan 

dalam target luaran  program PKM pada PKK mitra dapat dilihat pada gambar 3.1.   

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Solusi Atas Permasalahan Prioritas Pada Mitra 
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Masalah 
 

Langkah langkah Solusi  

solusi masalah 1 : 

Penyuluhan tentang leasing 

 

 

1. pemahaman leasing rendah 

2. modal bisnis rendah 

3.  

solusi masalah 2 : 

bimbingan teknis membuat proposal leasing 
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BAB IV  
BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN 

 

4.1 Biaya 

Biaya 

No. Komponen  Biaya diusulkan (Rp) 

1. Pembelian bahan habis pakai untuk pembelian ATK, fotocopy, 

surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan, publikasi, 

pulsa, internet,  

700.000 

2. Perjalanan untuk survei, pelatihan/bimbingan Teknik(Bimtek) 

/pendampingan/evaluasi, konsumsi, dan transport. 

700.000 

3.  Penunjang Pelaksanaan PKM 100.000 

4 jumlah 1.500.000 

 

4.2 Jadwal Pelaksanaan 

 

 

 

KEGIATAN september Oktober november desember januari februari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. PERSIAPAN                         

1. Persiapan Tim ▄ ▄                       

2. Rapat Koordinasi Tim dengan Mitra     ▄ ▄                   

3. Penyiapan Modul        ▄ ▄                 

4. Menyiapkan Lapangan         ▄ ▄               

II.PELAKSANAAN                         

1. Penyuluhan inovasi produk            ▄ ▄            

2. Pelatihan              ▄ ▄           

3. Bimbingan teknis membuat inovasi produk              ▄ ▄          

III.PELAPORAN                         

1. Menyusun laporan awal                ▄ ▄        

2. Menyusun laporan akhir                 ▄ ▄ ▄ ▄     

IV. PUBLIKASI                         

1. Menulis jurnal                     ▄ ▄ ▄ ▄ 

Jumlah minggu     20     
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