PENDAHULUAN
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara
memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengahtengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi serta
menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat.
KKN dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dalam upayanya meningkatkan isi
dan bobot pendidikan bagi mahasiswa dan untuk mendapatkan nilai tambah
yang lebih besar pada pendididikan tinggi. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah
bagian integral dari proses pendidikan yang mempunyai ciri-ciri khusus. Oleh
karena itu sistem penyelenggaraannya memerlukan landasan idiil yang secara
filosofis akan memberikan gambaran serta pengertian yang utuh tentang apa,
bagaimana, serta untuk apa KKN itu diselenggarakan. Landasan idiil ini secara
filosofis akan memberikan petunjuk serta mengendalikan pola pikir dan pola
tindakan dalam setiap proses penyelenggaraan KKN yang pada gilirannya akan
membedakan dari bentuk-bentuk kegiatan lain yang bukan KKN.
Ada lima aspek bernilai fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak
dapat dipisahkan satu sama lainnya yang terkandung dalam KKN, yaitu :
a. Keterpaduan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
b. Pendekatan interdisipliner dan komprehensif.
c. Lintas sektoral.
d. Dimensi yang luas dan kepragmatisan.
e. Keterlibatan masyarakat secara aktif.
Dengan demikian Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk
kegiatan intrakurikuler bagi mahasiswa untuk meningkatkan relevansi
pendidikan tinggi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu
pengetahuan, teknologi serta seni (IPTEKS) untuk melaksanakan
pembangunan yang semakin meningkat, serta meningkatkan persepsi
mahasiswa tentang relevansi antara materi kurikulum yang mereka pelajari di
kampus dengan realita pembangunan di tengah masyarakat.

TUJUAN DAN SASARAN KKN
1. Tujuan KKN
Tujuan utama dari Program KKN adalah memberikan pembelajaran kepada
mahasiswa dalam keikutsertaannya untuk proses pembangunan. Kegiatan
ini diharapkan akan membuka wawasan mahasiswa serta dapat dijadikan
sebagai wahana dalam proses pematangan berpikir, bertindak dan
mengambil keputusan terhadap sesuatu yang akan atau telah direncanakan.
Secara eksplisit, tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya
program KKN adalah sebagai berikut :
a. Dapat menghasilkan sarjana yang lebih memahami dan menghayati
permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat dan
pemerintah.
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b. Mahasiswa diharapkan dapat belajar dan menanggulangi setiap
permasalahan secara pragmatis dan interdisipliner.
c. Memberi pengalaman belajar tentang kehidupan sosial masyarakat dan
pengalaman dalam kerja nyata pembangunan.
d. Meningkatkan wawasan dan proses pendewasaan kepribadian
mahasiswa.
e. Memacu pembangunan dengan menumbuhkan motivasi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
f. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kemampuan mahasiswa
dan sarjana Universitas Merdeka Madiun, sehingga akan lebih
mendekatkan Universitas Merdeka Madiun pada masyarakat.
2. Sasaran KKN
Kegiatan KKN mempunyai tiga kelompok sasaran, yaitu Mahasiswa,
Masyarakat bersama Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi.
a. Mahasiswa :
1) Dapat mengembangkan tentang cara berfikir dan bekerja secara
interdisipliner, sehingga dapat menghayati adanya ketergantungan,
kaitan dan kerjasama antar sektor.
2) Dapat meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan
penelaahan, perumusan dan pemecahan masalah secara pragmatis
ilmiah.
3) Dapat meningkatkan ketrampilan dalam melaksanakan pembangunan
dan pengembangan masyarakat berdasarkan IPTEKS secara
interdisipliner atau antar sektor.
4) Diperolehnya pengalaman belajar dan bekerja sebagai kader
pembangunan oleh mahasiswa, sehingga terbentuk sikap dan rasa
cinta terhadap kemajuan masyarakatnya.
5) Terlatih sebagai dinamisator dan problem solver.
6) Tumbuhnya sifat profesionalisme dan kepedulian dalam, peningkatan
keahlian, tanggung jawab maupun rasa kesejawatan serta
lingkungannya.
b. Masyarakat dan Pemerintah Daerah :
1) Diperolehnya bantuan pemikiran dan tenaga serta IPTEKS dalam
merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
2) Diperolehnya cara-cara baru yang dibutuhkan untuk memecahkan,
merumuskan dan melaksanakan pembangunan.
3) Didapatkannya pengalaman dalam mengolah serta menumbuhkan
potensi swadaya masyarakat, sehingga mampu berpartisipasi aktif
dalam pembangunan.
4) Terbentuknya kader-kader penerus di dalam masyarakat, sehingga
terjamin kelanjutan upaya pembangunan.
5) Diperolehnya manfaat dari bantuan tenaga, pikiran dan gagasan
mahasiswa dalam melaksanakan program dan proyek pembangunan
yang berada di bawah tanggung jawabnya.
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c. Perguruan Tinggi (Unmer Madiun) :
1) Memperoleh
umpan
balik
sebagai
hasil
pengintegrasian
mahasiswanya dengan proses pembangunan di tengah-tengah
masyarakat,
sehingga
kurikulum
materi
perkuliahan
dan
pengembangan ilmu yang diasuh di Perguruan Tinggi dapat lebih
disesuaikan dengan tuntutan nyata pembangunan.
2) Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan
sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan dan
menemukan berbagai masalah untuk pengembangan penelitian.
3) Meningkatkan, memperluas dan mempererat kerjasama dengan
instansi serta departemen lain melalui rintisan kerjasama dari
mahasiswa yang melaksanakan KKN.
LANDASAN HUKUM
Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang lahir dari proses pembangunan, pada
hakekatnya adalah pelaksanaan dari falsafah pendidikan yang berlandaskan
pada :
1.
2.
3.
4.

Undang-Undang Dasar 1945.
UU RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Kepres No. 60 tahun 2004, tentang Perguruan Tinggi.
Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun No. 02 tahun
2018 tentang Statuta Universitas Merdeka Madiun.
5. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun No. 03 tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Merdeka Madiun.
6. Peraturan Rektor Universitas Merdeka Madiun No. 08 tahun 2018
tentang Kalender Akademis Universitas Merdeka Madiun Tahun
Akademik 2018/2019.

STATUS DAN BEBAN AKADEMIK
Kuliah Kerja Nyata merupakan bagian dari proses pendidikan yang
berhubungan erat dengan pembinaan mahasiswa secara utuh, serta
pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat yang dilaksanakan
secara terpadu antara unsur pendidikan, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat. Dengan demikian KKN menjadi bagian integral dari Kurikulum
Perguruan Tinggi.
Status KKN disebut intrakurikuler karena :
1. Program yang terstruktur.
2. Mempunyai bobot akademik (SKS).
3. Mempunyai status / kedudukan yang jelas dalam kurikulum.
4. KKN diprogram dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
5. Dilakukan bimbingan, pembinaan dan evaluasi.
Beban akademik dari KKN ini berdasarkan kurikulum di Lingkungan
Universitas Merdeka Madiun yang terdiri dari : Kuliah Pembekalan,
Pelaksanaan Lapangan, Presentasi Pelaksanaan Program, Penyusunan
Laporan.
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PELAKSANAAN
1. Persiapan
Persiapan dimulai dengan mengeluarkan pengumumam pendaftaran
mahasiswa calon peserta KKN di program studi masing-masing. Kemudian
mahasiswa melakukan pendaftaran ulang di LPPM sesuai dengan daftar
nama-nama mahasiswa calon peserta KKN yang dikirim oleh pihak fakultas
ke Tim pelaksana KKN. Adapun persyaratan untuk mahasiswa calon peserta
KKN adalah sebagai berikut :
a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas
Merdeka Madiun pada
semester bersangkutan.
b. Telah mengikuti perkuliahan hingga semester 5.
c. Bebas dari tugas akademik sewaktu melaksanakan KKN.
2. Penentuan Lokasi KKN
Penentuan lokasi KKN dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Universitas
Merdeka Madiun bersama Pemerintah Kabupaten untuk calon lokasi KKN
yang telah disepakati, kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala
Daerah sebagai Lokasi wilayah kerja KKN.
3. Penyusunan Program Kerja KKN
Setelah ditetapkan lokasi KKN, maka dilakukan Rapat Koordinasi
dengan Pemerintah Daerah. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk
menentukan program Kerja yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa
nantinya di lapangan. Dari hasil rapat koordinasi tersebut, memperoleh tema
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Merdeka Madiun yaitu “Desa Wisata
Berbasis Ekonomi Kreatif”.
4. Kuliah Pembekalan
Tujuan Kuliah Pembekalan Bagi Mahasiswa Peserta KKN :
a. Diharapkan mahasiswa memahami maksud dan tujuan dari pendidikan
akademik, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian, khususnya
maksud dan tujuan dari Kuliah Kerja Nyata (KKN).
b. Diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan pengetahuan dan
keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan KKN sebagaimana
perannya sebagai motivator penggerak patisipasi masyarakat dalam
pembangunan.
c. Diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pola dan strategi
pembangunan dusun/desa dan perundang-undangan yang berlaku dalam
upaya mempercepat pembangunan dusun/desa.
d. Diharapkan mahasiswa memiliki persepsi sosiologi pedesaan dalam
konsep pembangunan nasional yang berbasis dusun/desa.
e. Diharapkan mahasiswa memperoleh informasi tentang sumberdaya alam,
sosial, budaya dan ekonomi desa wilayah kerja KKN, dan konsep
pengembangannya. Kuliah Pembekalan ini dilaksanakan sebelum
mahasiswa diterjunkan dilokasi.
5. Penetapan Lokasi KKN
Penetapan lokasi KKN berdasarkan pada prodi dan fakultas, dimana
disetiap lokasi mewakili semua fakultas atau prodi. Jumlah mahasiswa
disetiap lokasi disesuaikan dengan volume program KKN.
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Adapun tata tertib mahasiswa KKN selama di lokasi KKN adalah sebagai
berikut :
a. Selama melaksanakan KKN mahasiswa tidak dibenarkan meninggalkan
lokasi KKN. Apabila ada keperluan untuk meningggalkan lokasi,
mahasiswa KKN yang bersangkutan harus mendapat izin dari Kepala
Desa/Lurah.
b. Mahasiswa yang meninggalkan lokasi KKN lebih dari 7 hari dengan
alasan apapun, KKN yang dilakukannnya menjadi batal.
c. Ketentuan lamanya mahasiswa di lokasi wilayah kerja KKN adalah 1 bulan
atau 30 hari kecuali dengan skim lain.
6. Pembimbingan oleh DPL
Keberhasilan KKN di lapangan banyak ditentukan oleh kesungguhan
dan kemampuan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
Syarat menjadi DPL :
a. Mempunyai rasa tanggung jawab dan kepedulian dalam membimbing di
lapangan.
b. Sanggup melaksanakan tugas yang diberikan dan berkoordinasi dengan
Tim Pelaksana KKN.
c. Memiliki kemampuan teknis interaksi edukatif dengan mahasiswa di
lapangan, masyarakat dan pemerintah.
d. Memiliki kesanggupan dan kemampuan mobilitas sesuai dengan
keperluan dan tugas serta tanggung jawab pelaksanaan bimbingan di
lapangan.
e. Sanggup ditempatkan dan ditugaskan di semua lokasi wilayah kerja KKN.
f. Disetujui oleh fakultasnya dan ditugaskan oleh Rektor Universitas
Merdeka Madiun
Tugas Dosen Pembimbing Lapangan :
1) Membantu Universitas Merdeka Madiun dalam memperlancar proses
pelaksanaan KKN melalui pendayagunaan pendekatan sosial pada
Pemerintah Daerah / Desa / Kelurahan dan masyarakat
2) Bersama dengan mahasiswa mengidentifikasi permasalahan dan
merencanakan program kerja KKN
3) Membimbing mahasiswa, memberikan pengarahan, konsultasi dan
pengawasan serta saran setiap langkah operasional KKN di lapangan.
4) Ikut mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam
pelaksanaan program kerja dan membentuk iklim kerja yg kreatif, inovatif
di lapangan.
5) Membina mahasiswa dalam membuat laporan periodik dan laporan akhir
KKN.
6) Memeriksa Administrasi Kegiatan Mahasiswa setiap kali turun ke
lapangan.
7) Menghasilkan laporan Pengabdian kepada Masyarakat satu bulan
setelah pelaksanaan KKN.
8) Menghasilkan proposal KKN-PPM untuk pengajuan Hibah Dikti pada
tahun setelah pelaksanaan KKN.
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Program pembimbingan oleh DPL meliputi :
1) Membimbing mahasiswa mencari informasi segenap aspek sosial
budaya, ekonomi yang mengacu kepada informasi tentang kondisi sosial
sumberdaya manusia dan potensi sumberdaya alam di lokasi KKN.
2) Membimbing mahasiswa menyeleksi informasi kebijakan pembangunan
dan informasi lain yang berkenaan dengan kondisi sosial daerah di
Lokasi KKN.
3) Membimbing mahasiswa dalam mengumpulkan dan menganalisa data
potensi daerah/desa/kelurahan dan mendiskusikan di lokasi KKN.
4) Mahasiswa memperoleh bimbingan berkenaan dengan Membimbing
mahasiswa mensosialisasikan program/konsep karya yang disusun
bersama Pemerintah Daerah, Pemuka Masyarakat dan Universitas
Merdeka Madiun.
7. Pelaksanaan Program Kerja KKN
Sebelum melaksanaan program kerja KKN, mahasiswa harus membuat
rencana kerja KKN yang diserahkan kepada bidang operasional/evaluasi
paling lambat H+2 setelah pemberangkatan. Adapun format program kerja
(contoh format D : program kerja).
Masing-masing mahasiswa peserta KKN wajib membuat catatan
mingguan yang dilaporkan setiap akhir minggu atau awal minggu berikutnya,
sebagai bahan laporan kemajuan kegiatan kelompok per minggu, dan setiap
minggunya dilaporkan ke Tim evaluasi dan operasional sebagai tembusan.
8. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan penting yang tidak
terpisahkan dari keseluruhan program KKN. Prinsip pendidikan yang
berkesinambungan serta perkembangan masalah pembangunan yang tiada
hentinya, menyebabkan pelaksanaan KKN harus selalu disempurnakan dari
satu periode ke periode berikutnya, serta dari tahun akademik yang satu ke
tahun akademik berikutnya.
Kegiatan pemantauan
dan evaluasi dalam program KKN pada
dasarnya menyangkut pengumpulan informasi/data tentang pelaksanaan
KKN oleh tim monitoring dan evaluasi yang ditunjuk, kemudian dianalisis dan
disimpulkan karena hasil kesimpulan ini sangat diperlukan oleh berbagai
pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan di dalam program KKN
yaitu, perguruan tinggi, pemerintah daerah dan masyarakat, sebagai dasar
menyusun kebijakan dalam perencanaan program KKN dan pembangunan
selanjutnya. Bagi mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan,
pemantauan evaluasi merupakan kegiatan pemeriksaan kinerja secara
periodik selama pelaksanaan program sedang berlangsung dengan maksud
agar apabila ada hambatan, gangguan, ataupun kekeliruan dapat diketahui
secara dini, sehingga perbaikan dan pemecahan masalah dapat dilakukan
secara cepat dan tepat sesuai dengan pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan dan evaluasi sudah harus
dilaksanakan pada setiap tahapan program KKN, mulai perencanaan,
persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan akhir dan tindak lanjut
melalui wawancara dengan Mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan,
Kepala Desa/Lurah maupun Masyarakat.
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Tahap – tahap pemantauan antara lain :
a. Perencanaan
Pada tahapan ini pemantauan dilakukan oleh Pimpinan Universitas
(Rektorat dan Tim Pelaksana KKN). Informasi dapat diperoleh dari LPPM,
juga didasarkan pada perencanaan yang diajukan berupa proposal
kegiatan serta rencana penganggarannya. Yang diamati adalah jadwal
waktu yang direncanakan, rencana jumlah mahasiswa berdasarkan
fakultas/jurusan/bidang studi, rencana latihan/pembekalan, rencana
pembimbingan dan personalia DPL, rencana lokasi, rencana
pemberangkatan, rencana kegiatan lapangan, serta rincian biaya yang
digunakan.
b. Persiapan
Pemantauan terhadap tahapan persiapan terhadap penyelesaian
tugas-tugas persiapan pelaksanaan KKN. Yang diamati adalah
pelaksanaan pendekatan sosial, penjajakan/studi lokasi, latihan/
pembekalan, pengelompokkan mahasiswa, kesiapan sarana dan
prasarana dan sebagainya.
c. Pelaksanaan Pemantauan Lapangan
Pemantauan pada tahapan pelaksanaan lapangan merupakan
tahapan penting, dilaksanakan oleh pimpinan LPPM, Tim Pelaksana KKN,
Rektorat. Pada tahap ini mahasiswa sudah berada di lokasi KKN. Dengan
pemantauan KKN diharapkan program kerja KKN yg dilaksanakan oleh
mahasiswa dapat berjalan sesuai dengan harapan, karena citra KKN dan
citra perguruan tinggi biasanya dilihat dari keberhasilan pelaksanaan KKN
di lapangan. Informasi yang dikumpulkan pada pemantauan lapangan,
terutama menyangkut berbagai kegiatan yang dilakukan di lapangan, baik
oleh peserta KKN, DPL, maupun pemerintah/instansi dan masyarakat
diantaranya :
1) Program-program yang ditangani mahasiswa meliputi masalah yang
ditangani, waktu/jadwal pelaksanaan, pelaksanaan pendekatan/
penyuluhan serta hasil-hasil kegiatan.
2) Kehadiran mahasiswa, serta perilaku umum mahasiswa di lokasi/
lapangan terutama menyangkut hal-hal yang tidak sesuai dengan
adat/budaya setempat.
3) Kerjasama mahasiswa dengan pemerintah/instansi terkait, tokoh
masyarakat, serta sesama mahasiswa peserta KKN.
4) Kegiatan pembimbingan yang dilakukan DPL.
5) Hambatan yang dihadapi mahasiswa dan DPL di lapangan.
9. Evaluasi
Evaluasi/penilaian merupakan kegiatan penting yang tidak terpisahkan
dari pelaksanaan program KKN, yang dilakukan untuk mengetahui
keberhasilan pelaksanaan KKN. Sebagai kegiatan yang bersifat
intrakurikuler, pengelola program KKN perlu memberikan nilai prestasi
akademik kepada mahasiswa peserta KKN sekaligus merupakan penilaian
keberhasilan KKN oleh mahasiswa. Dalam melaksanakan kegiatan KKN
setiap mahasiswa harus mengikuti tahapan sebagai berikut :
a. Telah terdaftar di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LPPM) Universitas Merdeka Madiun.
b. Mengikuti kuliah pembekalan KKN Universitas Merdeka Madiun. Apabila
berhalangan harus dengan surat izin dari yang berwenang (Ketua Tim
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Pelaksana KKN, Dokter, Pimpinan Universitas Merdeka Madiun)
sebanyak-banyaknya 20% dari kehadiran seluruh kuliah pembekalan.
c. Melaksanakan kegiatan KKN dilapangan/daerah kerja.
d. Membuat laporan KKN per daerah kerja dan menyerahkan ke LPPM
Universitas Merdeka Madiun.
Penilaian pelaksanaan kegiatan program kegiatan KKN dilakukan oleh :
a. Tim Pelaksana KKN (Tim Pembekalan, Tim Evaluasi)
b. DPL (Dosen Pembimbing Lapangan), mempertimbangkan proses aktifitas
yang dilakukan mahasiswa
c. Tokoh Masyarakat (Tokoh Masyarakat Formal dan/atau Informal)
Evaluasi KKN mencakup beberapa komponen berikut :
a. Pembekalan, berupa hasil penilaian kegiatan pendalaman atau ujian
materi pembekalan yang diselenggarakan pada akhir kegiatan
pembekalan.
Komponen Evaluasi Pembekalan :
1) Kehadiran mahasiswa dalam pembekalan.
2) Pemahaman materi latihan pembekalan.
Hasil penilaian dilambangkan dengan NP.
b. Kegiatan di lapangan, berupa hasil penilaian kegiatan di lapangan, dilihat
dari beberapa aspek berikut :
1. Afeksi, yang terdiri atas komponen sebagai berikut :
 Kepribadian /perilaku.
 Kedisiplinan.
 Hubungan dengan Teman-teman se-KKN dan Masyarakat.
 Tanggung-jawab pelaksanaan kegiatan.
2. Kognisi, yang terdiri atas komponen sebagai berikut :
 Kemampuan menyusun Rencana Program Kerja.
 Kemampuan menggali dan memanfaatkan keunggulan dan potensi
wilayah.
3. Psikomotorik, yang terdiri atas komponen sebagai berikut :
 Kemampuan melaksanakan Program Kerja.
 Kemampuan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program
kegiatan.
 Kemampuan mengkoordinasi
potensi yang ada dalam
melaksanakan program kerja.
 Kemampuan pembuatan laporan.
Penilaian dilakukan secara periodik setiap satu minggu sekali oleh DPL
dan Perangkat Desa/Kelurahan.
Komponen Evaluasi Kegiatan Lapangan
1) Tinggal di Lokasi
Yang dimaksud dengan tinggal dilokasi adalah keberadaan mahasiswa
di lokasi KKN. Keberadaan mahasiswa dinilai dari keseluruhan evaluasi
kegiatan KKN. Mahasiswa dinyatakan gugur apabila kehadiran di lokasi
kurang dari 75%.
2) Program
a. Pengertian : Program adalah bentuk kegiatan yang berencana baik
berupa fisik maupun nonfisik yang dilaksanakan dalam kurun waktu
8

KKN yang berguna untuk kepentingan masyarakat maupun
mahasiswa.
b. Unsur-unsur yang dinilai meliputi :
1).Perencanaan program : Adalah bagaimana mahasiswa dalam
membuat rencana program yang sesuai dengan permasalahan
yang timbul di masyarakat dengan mengacu kepada program
yang akan dilaksanakan oleh LPPM Universitas Merdeka Madiun
dan Pemerintah Kabupaten. Program Kerja yang telah dibuat
wajib diserahkan ke Tim Pelaksana KKN (Tim Evaluasi).
2).Pelaksanaan program : Adalah seberapa jauh program-program
yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu
kegiatan lapangan KKN Yang dalam hal ini tidak menutup
kemungkinan ada program-program yang tidak sempat
terselesaikan karena keterbatasan waktu dan dana, untuk itu akan
diteruskan pelaksanaanya oleh mahasiswa KKN pada semester
berikutnya.
3).Laporan pelaksanaan : Adalah suatu laporan yang dituangkan
dalam bentuk buku laporan mengenai program baik yang sudah
dilaksanakan maupun yang belum sempat diselesaikan serta
saran yang perlu ditindak lanjuti. Buku laporan pelaksanaan dapat
dalam bentuk laporan individu setiap mahasiswa dan dalam
bentuk laporan kelompok setiap desa/kelurahan.
Hasil penilaian dilambangkan dengan NL.
c. Ujian laporan KKN atau responsi dilakukan oleh tim evaluasi.
Komponen Responsi Akhir dilaksanakan melalui presentasi yang
dilakukan oleh masing-masing kelompok dihadapan tim evaluasi Tim
Pelaksana KKN setelah kegiatan lapangan selesai dan dilaksanakan di
kampus.
Hasil penilaian dilambangkan dengan NR.
Ketiga komponen penilaian tersebut digunakan untuk menentukan nilai
akhir (NA). Nilai akhir (NA) dapat diperoleh bila tidak ada nilai 0 (nol) dari
salah satu komponen di atas. Nilai akhir (NA) diperoleh dengan rumus
berikut:
( 2NP + 5NL+ 3NR )
NA = --------------------------------10
Keterangan :
: Nilai Pembekalan (Tim Pembekalan)
NP
NL
: Nilai Lapangan (DPL + Tokoh Masyarakat)
: Nilai Responsi (laporan akhir, monitoring
NR
lapangan dan presentasi)
: Nilai Akhir
NA
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Konversi Nilai Akhir KKN
Nilai angka
91 s/d 100
86 s/d 90
80 s/d 85
75 s/d 79
70 s/d 74
65 s/d 69
60 s/d 64
56 s/d 59
45 s/d 55
00 s/d 44

Huruf Mutu
A
AB+
B
BC+
C
CD
E

Angka Mutu
4,00
3,75
3,25
3,00
2,75
2,25
2,00
1,75
1,00
0

10. Pelaporan
Dalam melaksanakan KKN, mahasiswa wajib membuat laporan tentang
pelaksanaan KKN di lapangan. Pembuatan laporan secara kelompok, yaitu
satu laporan untuk satu lokasi daerah KKN dan dibimbing oleh DPL.
Laporan tersebut harus disahkan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan
diketahui /disetujui oleh Kepala Desa/Lurah setempat serta disahkan oleh
Ketua LPPM sebagaimana dalam Format-C terlampir. Laporan tersebut
harus diserahkan ke Lembaga Pelaksana KKN paling lambat 1 (satu) minggu
setelah penarikan KKN dari lapangan, sebanyak 2 eksemplar dalam bentuk
hard copy dengan ukuran kertas A4 (cover warna merah maron, jilid hard
cover/jilid skripsi) dan soft copy dalam 1 (satu) flash disk. Selain itu
mahasiswa wajib membuat materi presentasi dalam bentuk power point atau
sejenisnya, untuk dipresentasikan dalam responsi KKN. (contoh format
laporan kkn terlampir).
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FORMAT- A : COVER LAPORAN KKN TAHUN 2019

LAPORAN
KULIAH KERJA NYATA

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN
:
KABUPATEN
: Madiun

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN
2019
*) Cover KKN dijilid Warna Merah Maron
**) Dikumpulkan bersama dengan softcopy di dalam flash disk
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FORMAT- B : SISTEMATIKA LAPORAN KKN

HALAMAN SAMPUL ................................... ....................................
LEMBAR PENGESAHAN ...............................................................
KATA PENGANTAR .......................................................................
DAFTAR ISI ...................................................................................
DAFTAR TABEL .... ........................................................................
DAFTAR GAMBAR ........................................................................
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................
BAB I

: PENDAHULUAN ....................................................
A. Analisis Situasi ..................................................
B. Perumusan Masalah .........................................

BAB II

: TUJUAN DAN MANFAAT .......................................
A. Tujuan ...............................................................
B. Manfaat .............................................................

BAB III : KERANGKA PEMECAHAN MASALAH ..................
BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN ...................................
A. Realisasi Pemecahan Masalah .........................
B. Khalayak sasaran .............................................
C. Metode yang digunakan ...................................
BAB V

: HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN ....................................
A. Kesimpulan .........................................................
B. Saran ..................................................................
LAMPIRAN …………………………………………………..................
1. Program Kerja, Laporan kemajuan, Buku tamu, Catatan kunjungan tim operasional dan tim
evaluasi
2. Absensi tiap minggu, ijin meninggalkan lokasi
3. Bendel berita acara kegiatan beserta lampirannya
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FORMAT- C : PENGESAHAN LAPORAN

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
Peserta

NO

:
:
:
:

NAMA

NPM

FAK./JUR.

Madiun, . …. . . . …. . 2019
Dosen Pembimbing Lapangan

Koordinator Desa/Kelurahan

(……………………)

(……………………)

Mengetahui;
Kepala Desa/Lurah

Mengesahkan
Ketua LPPM

(…………………….)

Dr. Ir. Luluk Sulistiyo Budi, M.P.
NIDN. 0701086801
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FORMAT- D : PROGRAM KERJA
RENCANA PROGRAM KERJA
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN
TAHUN 2019

Desa / Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
No.

Bidang
Kegiatan

: ……………………………..
: ……………………………..
: ..........................................

Tujuan

Kegiatan

Sasaran
Kegiatan

Waktu
Pelaksanaan
(Minggu)

Tingkat
Pencapaian

Keterangan

1
2
3
4
5

Catatan :
Diserahkan kepada Bidang Operasional / Evaluasi paling lambat H+2 setelah
pemberangkatan
Madiun, . ……............ 2019
Dosen Pembimbing Lapangan

Koordinator Desa/Kelurahan

(……………………)

(……………………)

Mengetahui;
Kepala Desa/Lurah

(…………………….)
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FORMAT- E : LAPORAN KEMAJUAN PROGRAM KERJA
FORMAT PELAPORAN KEMAJUAN PROGRAM MINGGUAN
KKN UNMER MADIUN TAHUN 2019

Desa/Kelurahan
: ……………………
Koodinator Desa/Kel.: ……………………
DPL
: ……………….......

Minggu ke : ……………….

Tingkat
Nama Kegiatan
kemajuan
(sesuai dengan
yang
program kerja)
No
telah
+ program
dicapai
tambahan (bila
( ….. %)
ada)

Kendala
yang
dihadapi

Uraian
kegiatan /
kemajuan
program
minggu
ke : …

Penanggung
jawab
kegiatan
dan mhsw
yang terlibat

Paraf
DPL

1
2
3
4
5

Keterangan :



Kemajuan program ini harus dilaporkan setiap awal minggu ke 2,3,4 dan menjelang
berakhirnya KKN
Dibuat rangkap 2, untuk mahasiswa dan tim evaluasi. Penyerahan supaya
membubuhkan tanda tangan

Madiun, . …..... . . . . . 2019
Dosen Pembimbing Lapangan

Koordinator Desa/Kelurahan

(……………………)

(……………………)
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FORMAT- F : PRESENSI MAHASISWA

DAFTAR PRESENSI MAHASISWA KKN UNMER MADIUN TAHUN 2019
PELAKSANAAN TANGGAL : ……………. s/d ……………….

Desa / Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten

: …………………………………..
: …………………………………..
: .................................................

No.

NPM

Nama

31/7

Tanggal / tanda tangan
1/8
2/8
3/8
4/8

5/8

6/8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
Keterangan :
1. Presensi diserahkan setiap minggu.
2. Apabila meninggalkan lokasi harus dilampiri surat ijin meninggalkan
lokasi.

Madiun, . …. . . .. . . 2019
Dosen Pembimbing Lapangan

Koordinator Desa/Kelurahan

(..............................)

(……………………)
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FORMAT- G : IJIN MENINGGALKAN LOKASI

KETERANGAN MENINGGALKAN LOKASI
KKN UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN
TAHUN 2019

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
Nama
NPM

: ……………………………
: ……………………………
: .......................................
: ……………………………
: ……………………………

Meninggalkan lokasi KKN :
Hari / Tanggal
: ………………………….
Jam
: ……………………. s/d ………………………………

Keterangan / alasan meninggalkan lokasi
:
…………………………………………….. …………………………………………
…………………………………………….. …………………………………………
…………………………………………….. …………………………………………
…………………………………………….. …………………………………………
…………………………………………….. …………………………………………
…………………………………………….. …………………………………………
…………………………………………….. …………………………………………
…………………………………………….. …………………………………………
…………………………………………….. …………………………………………
…………………………………………….. …………………………………………

Madiun, . …...... . . . . . 2019
Dosen Pembimbing Lapangan

Koordinator Desa/Kelurahan

(..............................)

(……………………)
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FORMAT- H : BERITA ACARA KEGIATAN
FORMAT BERITA ACARA KEGIATAN
KKN UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN TAHUN 2019

Desa/Kalurahan
: ……………………
Koordinator Desa/Kel.: ……………………
DPL
: ……………….......
Ketua Pelaksana Kegiatan : ……….......………
Hari/tanggal Kegiatan
: ……………………

Minggu ke : ………….

Hasil pelaksanaan kegiatan :
............................................(Notulen kegiatan )....................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. ..
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. ..
..............

(FOTO BERWARNA)
Gambar : Foto kegiatan pelatihan pembuatan batako
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
........................

Ketua Pelaksana Kegiatan

...................................................
Catatan :
a. Notulen kegiatan minimum terdiri dari : berita dan foto kegiatan, jumlah pelaksana
kegiatan, jumlah peserta kegiatan, kesimpulan hasil kegiatan
b. Lampiran minimum terdiri dari : presensi pelaksana kegiatan, presensi peserta kegiatan
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Contoh foto hasil pelaksanaan kegiatan :

PELATIHAN PENGEMASAN JAMU INSTAN

(FOTO BERWARNA)

(FOTO BERWARNA)

Sebelum di kemas, serbuk yang telah
dimasak tadi disaring dahulu untuk
diambil serbuk yang halus

Persiapan alat untuk proses
pengemasan

(FOTO BERWARNA)

(FOTO BERWARNA)

Praktek Pengemasan Jamu Instan

(FOTO BERWARNA)

(FOTO BERWARNA)

Kemasan Jamu Instan
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(FOTO BERWARNA)

(FOTO BERWARNA)

(FOTO BERWARNA)

(FOTO BERWARNA)

Foto Bersama usai Pelatihan bersama dengan kelompok
“Permata Alami”
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FORMAT - I : KUNJUNGAN TIM OPERASIONAL DAN EVALUASI

CATATAN KUNJUNGAN TIM OPERASIONAL DAN TIM EVALUASI
KKN UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN
TAHUN 2019
Desa/Kel.
Kecamatan
Kabupaten
Hari/tanggal
Nama
Jabatan

: ………………….
: ………………….
: ..........................
: …………….. / ………………..
: …………………………………
: …………………………………

Hasil kunjungan :
1. Keadaan mahasiswa :
Ada di lokasi : ……….. mahasiswa
Tidak ada
: ………… mahasiswa
No
1
2
3
4
5

Nama

Keterangan

2. Permasalahan-permasalahan yang ditemui
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Saran dan masukan kepada DPL / tim operasional
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
..………………., …………………. 2019
Tim evaluasi

..……………………
Dibuat rangkap 2 :
1. Untuk tim evaluasi
2. Untuk bidang operasional

21

FORMAT - J : EVALUASI DPL DAN TIM EVALUASI

PENILAIAN KEGIATAN PESERTA KKN
UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN 2019
(bagi DPL dan TIM EVALUASI)

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
Penilai

: …………………………..
: …………………………..
: ......................................
: .………………………….

NO

NAMA

NPM

NILAI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

………….., …......………… 2019
DPL/TIM EVALUASI,

……………………………………

Keterangan :
* Nilai berupa angka
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Komposisi penilaian :

Penilai
Pembekalan
Presensi Post
Test
Tim Pelaksana
KKN (20%)
DPL (30%)
Tokoh (20%)
Tim Evaluasi
(laporan,
monitoring,
presentasi) (30%)
Jumlah (100%)

KEGIATAN KKN
Pelaksanaan
Presensi Afeksi Kognisi Psikomotorik

10

10

-

-

-

-

-

-

5
-

10
10

5
-

10
10

5

5

5

5

5

5

15

15

10

25

10

25

a. Pembekalan, yang terdiri atas komponen sebagai berikut :
• Presensi
• Post Test
b. Afeksi, yang terdiri atas komponen sebagai berikut :
• Kepribadian /perilaku
• Kedisiplinan
• Hubungan dengan Teman-teman se-KKN dan Masyarakat
• Tanggung-jawab pelaksanaan kegiatan
c. Kognisi, yang terdiri atas komponen sebagai berikut :
• Kemampuan menyusun Rencana Program Kerja
• Kemampuan menggali dan memanfaatkan keunggulan dan potensi
wilayah.
d. Psikomotorik, yang terdiri atas komponen sebagai berikut :
• Kemampuan melaksanakan Program Kerja
• Kemampuan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program
kegiatan.
• Kemampuan mengkoordinasi potensi yang ada dalam melaksana-kan
program kerja.
• Kemampuan pembuatan laporan.
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KULIAH KERJA NYATA (KKN)
Universitas Merdeka Madiun
TAHUN 2019
______________________________________________________________
CATATAN KUNJUNGAN EVALUASI OLEH TIM EVALUASI KKN
UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN TAHUN 2019
Hari/Tanggal Kunjungan
: .....................................................
Lokasi KKN :
Desa/Kelurahan, Kecamatan : ......................................................
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

INDIKATOR
Jumlah seluruh Mahasiswa Peserta
Jumlah yang hadir di lokasi
Analisis Potensi Wilayah dan Identifikasi Masalah
Program kerja realistis dan sesuai dengan
permasalahan/kebutuhan/potensi wilayah
Inovasi program kerja
Implementasi Program berjalan
Terjalin kerjasama dengan masyarakat
Daftar hadir
Laporan Harian
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) pernah
membimbing di lokasi
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) menjalankan
fungsinya dengan baik
Kelompok kompak menjalankan program

Keterangan
...... Mhsw
...... Mhsw
Ada/Tidak ada
Ya/Tidak
Bagus/Kurang
Ya/Tidak
Ya/Tidak
Ada/Tidak ada
Ada/Tidak ada
Ya/Tidak
Ya/Tidak
Ya/Tidak

Catatan:
.............................................................................................................................
..................................................................................................................
Masukan untuk DPL:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................

Madiun, ................... 2019
Tim Evaluasi
Koordinator

( ............................. )
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PENILAIAN KEGIATAN PESERTA KKN
UNMER MADIUN TAHUN 2019
(KADES / LURAH)

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
Penilai
NO

: …………………………..
: …………………………..
: ......................................
: .………………………….
NAMA

NPM

NILAI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Keterangan :
Penilaian mempertimbangkan Aktifitas pelaksanaan program, kreatifitas dan
kerjasama, disiplin serta keberadaan di lokasi.
Kisaran nilai : A (sangat baik), B (baik), C (sedang), D (kurang)

………….., …..…………….2019
KADES/LURAH

……………………………………

25

Contoh pembuatan surat :

UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
DESA TULUNGREJO KECAMATAN MADIUN KABUPATEN MADIUN

Nomor : (a)/DS.(b)/KKN.UNMER/VIII/2019
Lampiran : Proker
Perihal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth. : Bpk. Dr. Ir. Luluk Sulistiyo Budi, MP
Dosen Fakultas Pertanian
di
Madiun
Dengan hormat,
Dalam rangka ............................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............., yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat
Alamat

: Sabtu, 12 Agustus 2019
: 09.00 – 11.30 WIB
: Desa .....................................
: Jalan Sedang Taman ............

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon berkenan
NARASUMBER dalam acara ....................... tersebut.

Bapak

menjadi

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan
terima kasih.
Madiun,

Agustus 2019
Kordes,

............................................
NPM : 14.41.0022
Tembusan :
1. Ketua LPPM
2. DPL
3. Arsip

Catatan : (a) adalah nomor surat, contoh 01
(b)
adalah
nomor
kelompok
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sebagai

kode

desa,

contoh

03

1

