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KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayahNya sehingga buku panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Instituti 

Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan dapat tersusun. Kami sampaikan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku 

panduan ini. Salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait 

dengan kurikulum pembelajaran mahasiswa adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

ITB Ahmad Dahlan Lamongan telah menetapkan KKN sebagai bagian dari 

kurikulum dengan menjadikannya sebagai mata kuliah wajib untuk program 

sarjana. Keberadaan program KKN dapat meningkatkan partisipasi ITB Ahmad 

Dahlan Lamongan dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di 

masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan peran ITB Ahmad Dahlan 

Lamongan dalam kontribusi nasional.  

ITB Ahmad Dahlan Lamongan memulai program KKN-Tematik pada 

Agustus tahun akademik 2019/2020 yang berfokus pada aktivitas pencegahan dan 

penanggulangan wabah Covid-19, melibatkan mahasiswa secara massiv ke 

seluruh pelosok daerah di kabupaten Lamongan. Keterlibatan mahasiswa pada 

kegiatan KKN menjadi bagian penting dalam program pengabdian kepada 

masyarakat. Sehingga, KKN menjadi bagian strategi dalam peningkatan 

kontribusi nasional perlu direncanakan secara komprehensif dan terpadu dengan 

program pengabdian kepada masyarakat. Panduan ini dibuat untuk memudahkan 

mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam melaksanakan KKN 

Tematik tahun 2021 yang difokuskan pada tema Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Kegiatan KKN ini akan berjalan dengan baik melalui kerjasama dan dukungan 

dari para pemangku kepentingan, yang meliputi pemerintah, perguruan tinggi, dan 

masyarakat.  

Akhir kata kami sampaikan kepada mahasiswa, selamat menjalankan 

program KKN, berkarya, dan berkreasi untuk berperan dalam pembangunan 

negeri. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk 

pengembangan program KKN Tematik ini. 

 

       Lamongan, 26 Juni 2021 

 

 

 

       Penyusun  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang 

ITB Ahmad Dahlan Lamongan merupakan salah satu perguruan tinggi yang 

menerapkan dharma pengabdian kepada masyarakat bukan hanya kepada dosen, 

tetapi juga kepada mahasiswa yang dikemas dalam sebuah program Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh unit kerja di ITB Ahmad Dahlan Lamongan 

yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan kegiatan 

Tridharma Perguruan Tinggi dengan cara memberikan kepada mahasiswa 

pengalaman belajar dan pengembangan aspek kepekaan yang berorientasi 

kemasyarakatan dalam hal pengabdian keilmuannya, pengajaran, dan interaksi 

social yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja, dan 

persyaratan tertentu. 

Program KKN Tematik yang dilaksanakan oleh LPPM ITB Ahmad Dahlan 

Lamongan pada periode ini mengusung tema “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka: 

Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Pencapaian SDGs Desa Melalui KKN 

Tematik”. Penentuan tema ini juga didasarkan target sasaran Renstra Kemendesa 

PDTT 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan 

kolaboratif dan daya saing secara berkelanjutan dalam mendukung Indonesia maju 

yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”. 

Sasaran mahasiswa KKN di desa adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan 

desa dari bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keagamaan.  

Program KKN Tematik oleh LPPM ITB Ahmad Dahlan Lamongan tahun 

2021 diorientasikan untuk meningkatkan kualitas jumlah pengabdian dosen ITB 

Ahmad Dahlan Lamongan yang telah diimplementasikan dan mampu berdaya guna 

bagi masyarakat di tengah pandemic Covid-19 serta sesuai misi Kemendesa PDTT: 

1) Mempercepat pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan, 2) 

Mengembangkan ekonomi dan investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, 

dan kawasan transmigrasi. Selanjutnya, program KKNT ini diharapkan 

berkelanjutan dengan terbentuknya masyarakat binaan serta kemitraan dengan 

pemerintah setempat, kelembagaan ekonomi desa (Bumdes, Koperasi, dan Usaha 

Ekonomi Desa) ataupun pihak swasta. 

 

1.2   Dasar Hukum 

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2021 

tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus 

Merdeka 

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 940/M/2020 

tentang Izin Perubahan bentuk STIE KH. Ahmad Dahlan menjadi Institut 

Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan 

8. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIE KH. Ahmad 

Dahlan Lamongan tahun 2019 – 2023  

1.3   Tujuan KKN 

1. Tujuan umum 

a. Membangun kebersamaan sebagai mahasiswa ITB Ahmad Dahlan 

Lamongan pada saat menjelang akhir studi sebelum meraih gelar sarjana 

dengan melaksanakan program pembelajaran bersama di masyarakat dan 

bersama masyarakat serta belajar memberdayakan masyarakat dan 

membantu pemerintah memecahkan berbagai masalah 

b. Mendukung visi, misi, dan tujuan dalam Renstra Kemendes PDTT RI tahun 

2020 – 2024. 

2. Tujuan khusus  

a. Meningkatkan sikap empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masalah 

yang dialami masyarakat.  

b. Menerapkan kemampuan hard skills dan soft skills yang telah dipelajari 

secara teamwork dan interdisipliner 

c. Menanamkan jiwa Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme, keuletan, etos 

kerja, tanggungjawab, kemandirian, kepemimpinan, dan kewirausahaan 

d. Meningkatkan daya saing bangsa 

e. Menanamkan jiwa ekploratif, analitis, learning community dan learning 

society. 

f. Meningkatkan Kinerja LPPM ITB Ahmad Dahlan Lamongan melalui 

pemberdayaan masyarakat 

g. Mengimplementasilan hasil-hasil riset dosen pengabdi melalui pengabdian 

dalam bentuk pemberdayaan masyarakat desa 

h. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun stakeholders untuk 

meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat ITB Ahmad Dahlan 

Lamongan. 

 

1.4    Hasil yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan KKN Tematik ini adalah: 
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a. Meningkatnya jumlah (produktivitas) dan kualitas pengabdian dosen yang 

ditunjukkan dari semakin kuatnya program pengabdian kepada masyarakat 

b. Pemahaman mahasiswa meningkat atas masalah-masalah nyata di 

industry, dunia wirausaha, ekonomi, serta penerapan inovasi dan teknologi 

berdasarkan hasil pengabdian dalam mewujudkan program Desa 

Membangun untuk pencapaian SDGs 

c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, 

daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi 

d. Meningkatnya pengetahuan masyarakat serta mampu melakukan inovasi 

berdasarkan hasil pengabdian dosen untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat sesuai pencapaian SDGs. 

 

1.5    Sasaran KKN 

Kegiatan KKN Tematik diarahkan kepada tiga sasaran yaitu mahasiswa, 

masyarakat/pemerintah, dan ITB Ahmad Dahlan Lamongan. 

1. Mahasiswa  

Dengan program KKN-Tematik mahasiswa melakukan proses pembelajaran 

untuk memperdalam pengertian, pemahaman, dan pengalaman tentang:  

a. Cara berpikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral 

b. Pemanfaatan hasil pendidikan dan penelitian dalam pembangunan 

masyarakat 

c. Upaya turut serta memecahkan kesulitan masyarakat dalam pemberdayaan. 

Mahasiswa sebagai innovator, motivator dan problem solver. 

d. Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai 

kader pembangunan. 

2. Masyarakat (Mitra dan Pemerintah) 

a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga untuk merencanakan serta 

melaksanakan pengembangan masyarakat 

b. Meningkatkan kemampuan berfikir, bersikap, dan bertindak dalam 

menyelesaikan permasalahan 

c. Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam 

pemberdayaan daerah 

d. Membentuk kader-kader pemberdayaan masyarakat 

3. ITB Ahmad Dahlan Lamongan 

a. ITB Ahmad Dahlan Lamongan lebih terarah dalam mengembangkan ilmu 

dan pengetahuan, dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi 

aktivitas mahasiswa dengan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum ITB 

Ahmad Dahlan akan dapat disesuaikan dengan dinamika masyarakat 

b. ITB Ahmad Dahlan Lamongan dapat menjalin kerjasama dengan instansi 

pemerintah atau lembaga lainnya dalam pengembangan IPTEKS yang 

dibutuhkan oleh masyarakat 
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c. ITB Ahmad Dahlan Lamongan dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih 

bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah di 

masyarakat. 

1.6   Kompetensi 

 Program KKN di ITB Ahmad Dahlan Lamongan diselenggarakan untuk 

menghasilkan mahasiswa dengan kompetensi :  

a. Mampu menganalisis permasalahan dan potensi di dalam masyarakat  

b. Mampu merancang program pemberdayaan  

c. Mampu mengelola jejaring kerjasama interdisipliner  

d. Mampu melaksanakan program pemberdayaan berbasis potensi dan kearifan 

lokal  

e. Mampu menyusun pertanggungjawaban kinerja program pemberdayaan 

berbasis akuntabilitas  

1.7   Status KKN 

 Kuliah Kerja Nyata (KKN) di ITB Ahmad Dahlan Lamongan merupakan 

program kurikuler wajib bagi seluruh mahasiswa program sarjana (S1). Program 

KKN ini termuat dalam kurikulum dengan bobot 2 SKS. 
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BAB II  

BIDANG GARAP KKN TEMATIK 

 

 

2.1   Program dan Kegiatan KKN Tematik 

Program yang akan dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa mengacu pada 

indikator target sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang telah 

dicanangkan oleh Kemendes PDTT. Maka pada pelaksanaan KKN Tematik Tahun 

2021 ini berorientasi pada Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi 4 bidang 

garap yakni: 1) Bidang Ekonomi, 2) Bidang Kesehatan, 3) Bidang Pendidikan, dan 

4) Bidang Keagamaan. Dengan harapan, dalam pelaksanaannya KKN dapat 

mengintegrasikan berbagai sumber daya di ITB Ahmad Dahlan Lamongan maupun 

mitra, fokus berdasarkan tema spesifik yang disesuaikan dengan permasalahan 

yang ada di masyarakat dan memberikan solusi kontributif untuk pembangunan 

berkelanjutan. Ruang lingkup bidang garapan KKN Tematik Tahun 2021 diuraikan 

pada Tabel 2.1. 

Bidang garap KKN Tematik periode 2021 dikelompokkan pada dua kategori 

program kerja: Program Pokok dan Program Penunjang.  

1. Program Pokok 

Program pokok adalah program yang harus dilaksanakan oleh setiap 

mahasiswa KKN-Tematik dalam kelompok (minimal tingkat desa) sesuai dengan 

tema yang diberikan oleh tim pengelola KKN Tematik. Setiap kelompok 

mempersiapkan dan melaksanakan program pokok yang direncanakan dengan 

jumlah minimal satu program kerja, difokuskan pada program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Bidang Ekonomi. 

Program Bidang Ekonomi 

Pemberdayaan masyarakat desa bidang ekonomi sasaran yang paling utama 

adalah UMKM, Koperasi, Bumdes, kelompok ibu-ibu, kelompok karang taruna, 

kelompok tani, kelompok nelayan, dan warga putus sekolah. Program-program 

pilihan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi 

antara lain: 

a. Pengembangan wirausaha baru 

b. Pemberdayaan wirausaha masyarakat (UMKM dan Koperasi) 

c. Pemberdayaan BUMDES 

Stakeholder pendukung yang dapat diajak kerjasama antara lain: Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas 

Perikanan, Dinas Kesehatan atau pihak swasta terkait, atau narasumber lain yang 

menguasai di bidang peningkatan ekonomi. Program-program kerja pilihan yang 

berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi diuraikan pada 

Tabel 2.1. 
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2. Program Penunjang 

Program penunjang adalah program yang menjadi tanggung jawab setiap 

mahasiswa KKN-Tematik dalam kelompok di luar program pokok. Setiap 

kelompok mempersiapkan dan melaksanakan program pokok yang direncanakan 

dengan jumlah minimal dua program kerja penunjang. Program penunjang terdiri 

dari: 

a. Bidang Kesehatan: Program kemanusiaan pencegahan Covid-19 

b. Bidang Pendidikan: Program inovasi pendukung pembelajaran anak 

sekolah; Peningkatan kesadaran pendidikan 

c. Bidang Keagamaan: Kegiatan keagamaan 

 

Program Bidang Kesehatan 

Program bidang kesehatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar 

peduli terhadap kondisi kesehatan keluarga mulai usia Balita sampai dengan usia 

lanjut, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam penerapan protocol 

kesehatan di tengah pandemic Covid-19. Program kerja bidang kesehatan 

difokuskan pada Program Kemanusiaan Pencegahan Covid-19. Program-program 

kerja pilihan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat di bidang 

kesehatan diuraikan pada Tabel 2.1. Stakeholder pendukung untuk diajak kerjasama 

antara lain: Dinkes, BKKBN, PMI, Rumah Sakit, Puskesmas atau nara sumber lain 

yang menguasai materi tentang kesehatan. 

 

Program Bidang Pendidikan 

Program bidang Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan 

kreativitas pendukung pembelajaran anak sekolah di tengah pandemi Covid-19, 

terutama bagi anak usia dini, dan juga memberikan pendampingan terhadap para 

orang tua dalam membina anaknya. Program kerja bidang pendidikan difokuskan 

pada Program Inovasi Pendukung Pembelajaran Anak Sekolah dan Peningkatan 

Kesadaran Pendidikan. Program-program pilihan yang berhubungan dengan 

pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan diuraikan pada Tabel 2.1. 

Stakeholder pendukung yang diajak kerjasama antara lain: Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan setempat, atau pihak swasta yang peduli, atau nara sumber lain yang 

menguasai di bidang peningkatan pendidikan. 

 

Program Bidang Keagamaan 

Program bidang keagamaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

nilai-nilai keagamaan, penataan dan pengembangan sarana dan lembaga 

keagamaan. Program-program pilihan yang berhubungan dengan pemberdayaan 

masyarakat bidang pendidikan diuraikan pada Tabel 2.1. Stakeholder pendukung 

untuk diajak kerjasama antara lain: Depag, Ponpes, tokoh agama atau nara sumber 

lain yang menguasai di bidang Agama. 
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Tabel 2.1 Program dan Kegiatan KKN Tematik Tahun 2021 ITB Ahmad Dahlan Lamongan 

 

No Tematik KKN Judul Kegiatan Bentuk Kegiatan Tujuan/Output Kelompok Sasaran 

PROGRAM POKOK (Pemberdayaan Masyarakat Desa bidang Ekonomi) 

1 Pengembangan 

wirausaha baru 

Mengembangkan 

usaha dan industry 

kecil berbasis 

kearifan lokal 

• Pemanfaatan potensi lokal 

• Pelatihan dasar manajemen produksi, 

pemasaran, permodalan dan 

keuangan 

• Penyuluhan peningkatan ekonomi 

kreatif kepada ibu-ibu rumah tangga 

• Penyuluhan cara mendirikan UMKM 

• Penyuluhan pemanfaatan hasil 

pertanian menjadi peluang usaha 

• Penyuluhan pemanfaatan hasil 

perikanan menjadi peluang usaha 

• Penyuluhan pemanfaatan barang 

bekas menjadi peluang usaha 

• Penyuluhan kewirausahaan kepada 

masyarakat putus sekolah 

• Penyuluhan ekonomi kreatif bagi 

karang taruna 

• Sosialisasi pembuatan toko online 

untuk usaha kecil 

• Terciptanya 

wirausahawan baru  

• Membuka Lapangan 

kerja  

• Kemandirian ekonomi 

• Menciptakan Rumah 

tangga produktif 

• Optimalisasi peran 

organisasi kepemudaan 

• Lahirnya ekonomi 

berbasis kearifan lokal 

• Kepala keluarga 

• Remaja 

• Ibu-ibu 

• Kelompok 

masyarakat yang 

memiliki waktu 

luang 

• Karang taruna 

• Warga putus 

sekolah 
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• Sosialisasi langkah-langkah 

persiapan memulai usaha 

2 Pemberdayaan 

wirausaha 

masyarakat 

(UMKM dan 

Koperasi) 

Peningkatan kualitas 

manajemen usaha 

UMKM dan 

Koperasi 

• Penyuluhan penyusunan pembukuan 

akuntansi 

• Penyuluhan dan pendampingan 

mengenai simpan pinjam pada 

kelompok usaha 

• Penyuluhan dan pendampingan 

pembuatan laporan keuangan yang 

baik dan benar 

• Penyuluhan pembuatan laporan 

keuangan sederhana untuk UMKM 

• Penyuluhan dan sosialisasi bisnis 

berbasis online 

• Penyuluhan akuntansi sederhana 

bagi UMKM 

• Pengenalan penggunaan sistem 

komputer akuntansi untuk laporan 

keuangan yang lebih baik 

• Sosialisasi strategi untuk perluasan 

pasar produk UMKM 

• Penyuluhan tentang strategi promosi 

dan pengembangan pangsa pasar 

• Edukasi pemasaran produk berbasis 

digital (e-commerce) 

• Penguasaan manajemen 

usaha yang lebih baik 

dan berkualitas 

• Perluasan pasar 

• Implementasi strategi 

digital marketing 

• Pengembangan jenis 

produk usaha 

• Optimalisasi media 

social dalam digitalisasi 

UMKM 

• Implementasi system 

keuangan berbasis 

aplikasi 

• Implementasi kegiatan 

usaha kreatif pada masa 

new normal 

• Terwujudnya UMKM 

yang telah memiliki izin 

usaha (minimal NIB) 

• Meningkatkan 

kreatifitas UMKM 

dalam 

• Unit/kelompok 

UMKM 

• Koperasi  
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• Edukasi strategi UMKM pada masa 

new normal baik secara offline 

maupun online 

• Sosialisasi tentang cara penentuan 

Harga Pokok Produk produksi/jasa 

• Sosialisasi penetapan harga jual yang 

seragam dan bersaing 

• Sosialisasi pentingnya merk dan 

label dalam memasarkan produk 

• Penyuluhan perijinan usaha 

• Penyuluhan perijinan produk 

• Pelatihan tingkat lanjut manajemen 

produksi, pemasaran, permodalan 

dan keuangan 

• Sosialisasi penguasaan informasi 

pasar 

• Pelatihan teknik pengemasan 

• Penyuluhan pembuatan desain 

kemasan 

• Penyuluhan tentang pemahaman 

pembiayaan usaha UMKM 

• Sosialisasi tentang cara mengajukan 

pinjaman ke bank 

• Penyuluhan tentang studi kelayakan 

bisnis 

packaging/pengemasan 

produk 

• Meningkatkan jenis 

usaha UMKM berbasis 

syariah 



10 
 

• Sosialisasi tentang tata letak atau 

layout tempat usaha 

• Sosialisasi pentingnya manajemen 

dalam pengelolaan usaha 

• Penyuluhan menumbuhkan 

kesadaran dan kreativitas serta 

inovasi dalam berwirausaha 

• Sosialisasi tentang konsep dagang 

syariah 

• Penyuluhan cara perhitungan dan 

pemungutan pajak 

• Pelatihan pengisian format 

pembukuan sederhana 

• Pelatihan manajemen kewirausahaan 

• Sosialisasi tentang kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen 

• Sosialisasi pembuatan desain 

brand/logo usaha 

• Penyuluhan pembukuan sederhana 

untuk koperasi kelompok tani 

• Sosialisasi pengelolaan koperasi 

simpan pinjam 

• Penyuluhan penguatan lembaga 

koperasi 
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• Pelatihan manajemen Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP) 

3 Pemberdayaan 

BUMDES 

Penguatan ekonomi 

desa melalui 

BUMDES 

• Penyuluhan administrasi keuangan 

BUMDES 

• Sosialisasi tata kelola BUMDES 

• Pelatihan etika bisnis  

• Pelatihan kewirausahaan 

• Pelatihan manajemen pemasaran 

• Pelatihan manajemen usaha 

BUMDES 

• Pelatihan sistem akuntansi pada 

BUMDES 

• Pelatihan dan pendampingan tentang 

inovasi pengelolaan produk usaha 

masyarakat/pasar desa  

• Pendampingan manajemen tata 

kelola BUMDES 

• Pendampingan pembentukan 

BUMDES 

• Optimalisasi 

pengelolaan keuangan 

desa 

• Optimalisasi 

pengelolaan kekayaan 

desa 

• Peningkatkan ekonomi 

desa 

• Peningkatan peran 

BUMDES sebagai 

sumber pendapatan asli 

desa 

• Pembukaan lapangan 

kerja baru 

• Terwujudnya ekonomi 

masyarakat berbasis 

system gotong royong 

 

• Pengurus 

BUMDES 

• Pemerintah desa 

• BUMDES 

PROGRAM PENUNJANG (Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Keagamaan) 

BIDANG KESEHATAN 

1 Program 

kemanusiaan 

pencegahan 

Covid-19 

• Peningkatan 

pengetahuan 

masyarakat 

tentang 

• Pembuatan dan sosialisasi  media 

edukasi pencegahan Covid-19 

(melalui media luring/daring) 

• Meningkatkan 

pengetahuan masyarakat 

tentang pencegahan 

Covid-19, melalui 

• Seluruh lapisan 

masyarakat 

• Balita  

• Pra sekolah 
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pencegahan 

Covid-19 

• Peningkatan 

pengetahuan 

masyarakat 

dalam penerapan 

protocol 

kesehatan 

• Pembuatan dan penyaluran Alat 

Pelindung Diri (APD) pencegahan 

Covid-19 berupa masker, 

handsanitizer, dll untuk masyarakat 

• Kegiatan disinfektan ruang public dan 

fasilitas umum seperti tempat ibadah 

• Penghimpunan dan penyaluran 

sembako kepada masyarakat yang 

memerlukan 

• Penyuluhan gaya hidup sehat (PHBS) 

• Pemberian makan pada bayi dan anak 

• Lingkungan sehat: rumah sehat, 

sanitasi, pengelolaan sampah 

• Penyuluhan kesehatan remaja 

• Pemanfaatan TOGA 

penyuluhan kesehatan, 

sosialisasi, dan diskusi. 

• Peningkatan 

pengetahuan masyarakat 

menuju ke arah 

perubahan perilaku 

melalui adopsi perilaku 

hidup sehat 

• Sekolah 

• Remaja 

• Karang taruna 

• Lansia  

• Tokoh masyarakat 

BIDANG PENDIDIKAN 

1 Program inovasi 

pendukung 

pembelajaran 

anak sekolah 

• Pendampingan 

pembelajaran 

secara offline 

maupun online 

 

• Pendampingan dan peningkatan 

kecakapan guru dalam inovasi 

pembelajaran daring: Google Meet, 

Zoom, Canva Design, Youtube Apps, 

dll. 

• Pendampingan pembelajaran 

menggunakan Whatsapp, Ruang Guru, 

Zenius, dll. 

• Membantu orang tua/ 

wali yang kurang 

maksimal dalam 

mendampingi 

pembelajaran anak 

secara mandiri 

• Optimalisasi 

penggunaan teknologi 

dalam proses 

pembelajaran 

• Pendidik  

• Peserta didik 

• Masyarakat  
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• Pembinaan cara belajar bagi kelompok 

siswa yang mengalami kesulitan 

belajar (Bimbel: bimbingan belajar) 

• Pelatihan proses belajar mengajar 

untuk anak usia dini bagi guru PAUD 

• Sosialisasi penggunaan aplikasi media 

pembelajaran online 

 

2 Peningkatan 

kesadaran 

pendidikan 

• Peningkatan 

kesadaran 

pendidikan 

• Penyuluhan sadar belajar 

• Sosialisasi bidik misi, KIP, dll. 

• Meningkatkan 

kesadaran pendidikan 

• Mempersiapkan peserta 

calon bidik misi, KIP, 

dll. 

• Orang tua 

• Anak SMA 

BIDANG KEAGAMAAN 

1 Kegiatan 

keagamaan 

• Peningkatan 

karakter berbasis 

nilai-nilai 

keagamaan 

• Peningkatan 

IMTAQ 

• Kegiatan rutin Keagamaan 

• Perbaikan sarana/prasarana tempat 

ibadah 

• Pendampingan TPA 

• Pembentukan, panataan dan 

pemanfaatan lembaga sosial 

keagamaan 

• Meningkatkan kualitas 

keimanan dan 

ketaqwaan 

• Lembaga 

keagamaan 

• Masyarakat 

• Santri TPA 
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2.2     Strategi Pencapaian Program KKN Tematik 

 

a. Kegiatan KKN Tematik dilakukan secara berkelompok. Jumlah mahasiswa 

dalam satu kelompok maksimal berjumlah 6 orang mahasiswa yang berasal 

dari program studi yang berbeda (multi disipliner) 

b. Lokasi penempatan mahasiswa ditentukan oleh kelompok mahasiswa peserta 

KKN berdasarkan daerah sekitar tempat tinggal mahasiswa dengan konsep 

daring, luring, dan atau gabungan dari daring dan luring (hybrid). 

c. Pelaksanaan kegiatan sesuai program kerja yang disusun berdasarkan bidang 

garapan KKN Tematik yang telah disepakati melalui proses koordinasi dan 

sinkronisasi dengan pemerintah daerah setempat serta sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

d. Pengembangan dan penerapan inovasi dan teknologi yang berguna secara 

langsung pada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dan penanganan 

social, budaya dan kesehatan dalam penerapan program KKN Tematik 

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pencapaian SDGs. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

e. Capaian keberhasilan setelah pelaksanaan kegiatan KKN Tematik yang 

diletakkan pada tingkat masyarakat dan tingkat pemerintah desa 
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BAB III 

MEKANISME PELAKSANAAN 

 

 

3.1   Alur Kegiatan 

 

garis besar, alur kegiatan KKN Tematik di lingkungan ITB Ahmad Dahlan 

Lamongan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Alur Kegiatan KKN Tematik 

 

Mekanisme kegiatan KKN Tematik ITB Ahmad Dahlan Lamongan terbagi menjadi 

3 tahapan yaitu: 1) tahap pra pelaksanaan, 2) tahap pelaksanaan, dan 3) tahap 

evaluasi setelah pelaksanaan. 

1. Tahap Pra Pelaksanaan 

a. Pembekalan. Tujuan pembekalan adalah memberi penguatan bagi 

mahasiswa peserta agar memiliki kesiapan mengikuti KKN-Tematik baik 

secara fisik maupun non-fisik agar semua target dapat dicapai secara efektif. 

Pembekalan prapenerjunan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa peserta 

KKN Tematik Tahun 2021. Materi pembekalan terdiri dari dua jenis yaitu: 

• Materi isi, memberikan bekal dan wawasan tentang falsafah KKN-

Tematik, penyelesaian masalah, pemberdayaan masyarakat, komunikasi 

dan pembelajaran dalam masyarakat.  

Pendaftaran  

• Menentukan calon lokasi KKNT 

• Observasi lokasi KKN  

• Menyusun Proposal Rencana Kegiatan (PRK) 

• Mendaftar ke LPPM  

Seleksi/  

Penunjukan: DPL 

 

Pelaksanaan 

Melaksanakan kegiatan yang 
dirancang sesuai dengan 

kebutuhan desa, didampingi 

oleh DPL  

Monitoring & Evaluasi 

Dilakukan olehDPL 

 
Pelaporan 

 

Tematik KKN: 

• Program bidang 

ekonomi 

• Program bidang 

kesehatan 

• Program bidang 

pendidikan 

• Program bidang 

keagamaan 
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• Materi proses, untuk memberikan bekal berupa cara dan mekanisme 

dalam perencanaan, penyusunan program, penyusunan proposal, 

pelaksanaan dan pelaporan kegiatan KKN Tematik.  

b. Pendaftaran, dilakukan oleh perwakilan ketua kelompok mahasiswa 

melalui system pendaftaran secara luring ke kantor LPPM dengan 

mengikuti persyaratan kepesertaan KKN Tematik. Kriteria dari calon 

peserta KKN Tematik ITB Ahmad Dahlan Lamongan adalah sebagai 

berikut: 

• Mahasiswa terdaftar pada jenjang pendidikan S-1 dari semua program 

studi ITB Ahmad Dahlan Lamongan dan tidak dalam cuti perkuliahan 

• Mahasiswa telah menempuh perkuliahan minimal 110 sks, dengan IPK 

minimal 2,00 

• Mahasiswa telah memprogram mata kuliah KKN pada KRS 

• Mahasiswa telah menempuh Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

• Mahasiswa bebas tanggungan administrasi keuangan sampai dengan 

bulan Agustus 2021 

Bagi calon peserta yang telah memenuhi persyaratan di atas wajib 

melakukan pendaftaran untuk keikutsertaan KKN Tematik ITB Ahmad 

Dahlan Lamongan. Prosedur pendaftaran KKN Tematik sebagai 

berikut: 

• Menentukan calon lokasi KKN Tematik 

• Observasi calon lokasi KKN dengan mengedepankan pendekatan social 

dan pada masa pandemic mengutamakan protocol kesehatan ketat. Data 

observasi terkait dengan kebutuhan masyarakat dan terkait masalah yang 

harus dipecahkan di masyarakat. Data yang telah didapatkan dari 

kegiatan observasi kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun 

program kerja KKN Tematik periode 2021. 

• Menyusun Proposal Rencana Kegiatan (PRK). Setelah pembekalan dan 

observasi, masing-masing kelompok diwajibkan menyusun Proposal 

Rencana Kegiatan (PRK). Format PRK terdapat dalam Lampiran. 

• Melengkapi dokumen pendaftaran, meliputi: a) Formulir Pendaftaran, b) 

Formulir Bebas Administrasi, c) Surat Keterangan Sehat dari 

dokter/puskesmas, d) Fotokopi kuitansi pembayaran KKN, e) Fotokopi 

Kartu Mahasiswa. Semua berkas dimasukkan ke dalam map warna 

Hijau. 

c. Penyeleksian/Penunjukan. Pada tahapan ini dimungkinkan adanya 

penunjukan oleh tim DPL terhadap mahasiswa yang yang dapat mengikuti 

KKN Tematik. 

d. Penetapan. Tim KKN Tematik yang terdiri dari DPL dan mahasiswa 

ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor ITB AD Lamongan dan 

diberikan surat tugas untuk melaksanakan KKN Tematik. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pelepasan/Penerjunan 

• Pembagian tugas kepada mahasiswa peserta KKN Tematik, penentuan 

pondokan lokasi, program kerja, dan lain-lain dilakukan oleh DPL 

bersama mahasiswa peserta KKN pada saat konsolidasi/coaching. 

• Upacara pelepasan dipimpin oleh Rektor ITB Ahmad Dahlan Lamongan 

• Pemberangkatan mahasiswa peserta KKN Tematik ke setiap lokasi KKN 

dilakukan secara kelompok dengan menggunakan sarana transportasi 

mandiri. Dalam kondisi tertentu seperti pandemic Covid-19, lokasi KKN 

merupakan daerah tempat tinggal mahasiswa peserta KKN Tematik 

sehingga tidak memerlukan transportasi dari LPPM. 

• Pelepasan dan penerjunan mahasiswa KKN Tematik ke lokasi diatur 

menurut jadwal yang telah disusun. Keberangkatan peserta akan 

didampingi oleh tim DPL setelah berkoordinasi dengan seluruh 

Pemangku Wilayah terkait (Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala 

Desa/Lurah).  

b. Pelaksanaan Kegiatan di Lokasi 

• Lama kegiatan lapangan di lokasi KKN selama 2 minggu (13 – 27 

Agustus 2021) 

• Kegiatan lapangan dapat dilakukan secara daring, luring atau gabungan 

dari daring dan luring (hybrid) 

• KKN Tematik dibimbing oleh 2 orang Dosen Pembimbing Lapangan 

(DPL) 

• KKN Tematik dilakukan secara berkelompok dan dilaksanakan di 

desa/kelurahan 

Proses kegiatan mahasiswa 

Berikut adalah panduan hal-hal yang harus dilakukan oleh peserta 

semenjak kedatangan di lokasi KKN Tematik: 

• Peserta wajib melakukan perkenalan diri secara menyeluruh serta 

sosialisasi program yang telah dirancang oleh setiap kelompok kepada 

pihak terkait (Camat, Polsek, Kepala Desa, Ketua paguyuban, dll) dan 

masyarakat setempat.  

• Pelaksanaan kegiatan sesuai program kerja yang disusun berdasarkan 

tema KKN Tematik yang telah disepakati melalui proses koordinasi dan 

sinkronisasi dengan pemerintah setempat serta sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.  

• Setiap mahasiswa KKN Tematik wajib melaksanakan semua program 

yang telah disusun dan kegiatan yang telah direncanakan.  

• Sebelum kegiatan dilaksanakan, setiap kelompok mendiskusikan rencana 

kegiatan yang dihadiri oleh semua mahasiswa dan masyarakat atau mitra 

kerja di lokasi kegiatan. 
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• Setiap mahasiswa membuat catatan di setiap kegiatan harian yang 

dilakukan selama pelaksanaan KKN Tematik. Format buku catatan 

harian (logbook) terlampir. 

• Setiap kelompok wajib melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada 

DPL baik melalui media daring maupun luring. Kelompok mahasiswa 

juga wajib mengunggah bukti penyerta/dokumentasi selama kegiatan 

KKN Tematik berlangsung di media sosial (fb, ig, youtube) dan men-tag 

akun ig LPPM ITB Ahmad Dahlan Lamongan 

• Peserta wajib menjaga ketertiban dan norma masyarakat di lokasi 

pelaksanaan KKN Tematik. 

• Pada akhir pelaksanaan kegiatan KKN Tematik, setiap kelompok wajib 

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KKN Tematik yang 

dikoordinasikan dengan DPL. 

Proses Kegiatan DPL 

• DPL wajib mengarahkan dan memantau peserta KKN Tematik dalam 

pelaksaanaan kegiatan (substansi akademik), urusan akomodasi, 

kesehatan, keamanan, administrasi, sosial kemasyarakatan, dan 

penanganan/penyelesaian permasalahan yang terjadi selama kegiatan 

KKN berlangsung. 

• DPL melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan/program kerja dan 

kinerja setiap mahasiswa secara online.  

• DPL menjamin mutu pelaksanaan dan hasil kegiatan KKN Tematik 

kelompok mahasiswa yang diampu. 

• DPL melakukan penarikan peserta setelah menyelesaikan seluruh bagian 

administrasi dan berkoordinasi dengan pemangku wilayah KKN Tematik 

 

3. Tahap Pelaporan dan Penilaian 

Pelaporan 

Laporan akhir KKN Tematik terdiri dari: 

a. Buku Catatan Harian Kegiatan (Logbook) (individu) 

Setiap mahasiswa dalam kelompok wajib menuliskan semua kegiatan 

harian yang telah dilaksanakan dalam format yang tersedia sebagai dasar 

pembuatan laporan akhir pelaksanaan program KKN Tematik. 

b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) 

Setiap kelompok wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) 

sebagai sarana penyampaian informasi tentang kegiatan KKN Tematik dan 

pertanggungjawaban program kegiatan yang dilakukan. Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan (LPK) KKN Tematik dikumpulkan dalam bentuk jilid 

softcover : berwarna hijau. Selain itu, laporan juga dikumpulkan dalam bentuk 

softfile lalu di emailkan ke email LPPM: bppm.stiekhad@gmail.com. 

c. Artikel Ilmiah  

mailto:bppm.stiekhad@gmail.com
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Setiap kelompok wajib membuat 2 artikel ilmiah, yaitu satu artikel ilmiah 

dari Program Pokok dan satu artikel Ilmiah dari Program Penunjang yang 

telah dilaksanakan. Format penulisan artikel ilmiah menyesuaikan gaya 

selingkung Jurnal Ahmad Dahlan Mengabdi, dapat diunduh di 

https://lppm.ahmaddahlan.ac.id/ pada menu KKN. 

d. Video kegiatan 

Setiap kelompok wajib membuat dokumentasi dalam bentuk video yang 

diunggah ke Youtube dengan menyertakan alamat website ITB Ahmad 

Dahlan Lamongan (https://ahmaddahlan.ac.id/) pada bagian deskripsi 

video. 

Penilaian 

Penilaian mahasiswa peserta KKN merupakan gabungan dari nilai-nilai 

yang dicapai mahasiswa dari setiap tahapan kegiatan yaitu prapenerjunan, 

pelaksanaan dan pelaporan. Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL). Komponen penilaian KKN Tematik ITB Ahmad Dahlan 

Lamongan meliputi: 

1. Pra penerjunan (10%) 

Mahasiswa diwajibkan hadir pada kegiatan pembekalan KKN serta mengisi 

presensi. 

2. Proposal Rencana Kegiatan (PRK) (10%) 

Rencana pelaksanaan kegiatan yang telah didiskusikan dengan pihak terkait 

yang berisi permasalahan dan penggalian potensi yang ada di lokasi KKN. 

3. Pelaksanaan Program (50%), meliputi: 

a. Soft Skills (kedisiplinan dan kerja sama) (20%)  

Kedisiplinan yaitu kepatuhan terhadap proses kegiatan KKN yang 

meliputi : ketepatan dalam penggunaan waktu, kepatuhan terhadap 

peraturan ITB Ahmad Dahlan Lamongan dan kepatuhan terhadap tata 

tertib yang berlaku di lokasi pelaksanaan KKN termasuk norma dan 

sistem sosialnya.  

Kerja sama yaitu kemampuan untuk bekerja sama antar mahasiswa 

dan kemampuan untuk mengadakan kerja sama antara mahasiswa 

dengan pejabat, pemuka masyarakat dan anggota masyarakat 

(interpersonal).  

b. Pelaksanaan Program (30%)  

• Kemampuan untuk tanggap terhadap permasalahan yang ada di 

lokasi KKN.  

• Kemampuan dan keberhasilan mengungkapkan dan menyelesaikan 

masalah, menggali dan memanfaatkan potensi. 

• Keterampilan dalam melaksanakan program pengembangan dan 

pembangunan yang relevan.  

• Kemampuan mengevaluasi keberhasilan program yang telah 

dilakukan 

https://lppm.ahmaddahlan.ac.id/
https://ahmaddahlan.ac.id/
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4. Laporan Akhir (30%) meliputi: 

a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

b. Artikel Ilmiah 

c. Video Kegiatan 

 

Pra 

Penerjunan 

Proposal 

Kegiatan 

Pelaksanaan Program Laporan 

Akhir 
Nilai Akhir 

Soft Skill Hard Skill 

10% 10% 20% 30% 30% 100% 

 

Nilai Angka Nilai Huruf  Nilai Mutu 

>75 A 4 

65 – 75 B 3 

55 – 64  C 2 

40 – 54  D 1 

< 40 E 0 

 

Nilai Akhir  

a. Nilai akhir KKN Tematik berdasarkan jumlah keseluruhan nilai dari 

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan ketepatan waktu 

pengumpulan laporan akhir (maksimal 1 bulan setelah penarikan).  

b. Nilai akhir berupa angka dan huruf sesuai ketentuan 

c. Nilai yang harus diperoleh mahasiswa peserta KKN Tematik minimal 

dalam huruf C, apabila mendapat nilai dengan huruf D atau E maka 

mahasiswa tersebut diharuskan mengulang.  

d. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) harus menyetorkan nilai KKN 

paling lambat dua minggu setelah kegiatan KKN Tematik dinyatakan 

selesai. 

 

3.2    Jadwal Pelaksanaan KKN Tematik 

Jadwal pelaksanaan kegiatan KKN Tematik ITB Ahmad Dahlan Lamongan 

Tahun Akademik 2020/2021, secara keseluruhan disajikan pada Tabel 3.1 berikut. 

 

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan KKN Tematik Tahun 2021 

Agenda Waktu 

Pembekalan mahasiswa 3 Juli 2021 

Pendaftaran dan verifikasi 5 – 24 Juli 2021 

Pengusulan proposal KKN-T 5 – 24 Juli 2021 

Desk evaluasi proposal KKN-T 26 Juli 2021 

Pembekalan DPL 28 Juli 2021 

Coaching teknis DPL & Kelompok 1 – 7 Agustus 2021 

Pelepasan KKN-T 12 Agustus 2021 
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Pelaksanaan KKN-T 13 – 27 Agustus 2021 

Penarikan KKN-T 28 Agustus 2021 

Pelaporan KKN Tematik September 2021 

 

Jadwal kegiatan di atas, bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan 

perkembangan situasi kondisi masa pandemi. 

3.3   Lokasi Kegiatan KKN Tematik  

KKN Tematik Tahun 2021 ITB Ahmad Dahlan Lamongan TA. 2020/2021 

ditentukan secara mandiri oleh peserta KKN, yang dilaksanakan di suatu wilayah 

desa/kecamatan/kabupaten tertentu, atau di wilayah asal Dosen Pembimbing Lapangan 

(DPL) yang memungkinkan untuk dilakukan program kerja KKN baik secara daring, 

maupun pendampingan fisik yang menjaga jarak sosial dan tidak beresiko. 

 

3.4   Protokol Pencegahan Covid-19 yang Harus Dilaksanakan Mahasiswa  

Berdasarkan bukti yang tersedia, COVID-19 ditularkan melalui kontak 

dekat dan droplet, dan juga memungkin melalui transmisi udara. Tindakan 

pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan 

masyarakat dan juga harus dilakukan oleh mahasiswa KKN. Langkah-langkah 

pencegahan yang paling efektif yang harus dilakukan mahasiswa selama KKN dan 

juga ketika beraktivitas di masyarakat adalah: 

 

 

 

Mahasiswa senantiasa melakukan kebersihan tangan 

menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat 

kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat 

kotor. 
 

 

 

Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut jika 

telah melakukan aktivitas dan di tempat terbuka. 

 

 

 

Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung 

dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu 

buanglah tisu ke tempat sampah. 

 

 

 

Selalu pakai masker ketika berpergian, sehat maupun 

sakit.  
 

 

 

 

Dalam setiap aktivitas selalu menjaga jarak (minimal 2 

meter) dari orang yang mengalami gejala gangguan 

pernapasan maupun orang lain terkait dengan kegiatan 

selama KKN. 
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Kegiatan KKN dilakukan dengan meminimalisir kegiatan 

yang sifatnya mengumpulkan massa dan melakukan 

kontak langsung dengan massa yang besar. 
 

 

 

 

Jika ada kegiatan yang memberikan edukasi langsung 

kepada masyarakat secara luas bisa memanfatkan media 

online. 
 

Sumber: Desa Tangguh Covid19 UGM 

Selain hal tersebut mahasiswa juga harus senantiasa untuk menjaga standart 

kebersihan terkait dengan properti yang digunakan ketika berkativitas dengan 

masyarakat secara langsung maupun di ruang terbuka dengan masyarakat dengan 

cairan disinfektan. 
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BAB IV 

TATA TERTIB 

 

4.1   Sebelum Pelaksanaan KKN 

a. Wajib mengisi formulir pendaftaran yang dilampiri proposal KKN 

b. Wajib mengikuti Pembekalan dan Bimbingan Teknis dengan DPL   

c. Menyusun rencana kerja sesuai dengan arahan DPL dan materi-materi Kuliah 

Pembekalan.  

d. Memenuhi persyaratan yang diwajibkan yaitu pengisian formulir peserta dan 

membayar biaya KKN. 

 

4.2   Saat Pelaksanaan KKN 

a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Proposal Rencana Kegiatan, dan 

mematuhi arahan yang diberikan oleh DPL. 

b. Membuat cacatan harian atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan, untuk kemudian 

dirangkum dalam sebuah laporan sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan DPL.  

c. Wajib menjaga nama baik ITB Ahmad Dahlan Lamongan dan citra dirinya sebagai 

insan akademik dengan penuh kesungguhan. 

d. Menjunjung tinggi tata krama pergaulan yang baik, bersikap, sopan, menghargai dan 

ramah kepada masyarakat setempat.  

e. Mengenakan pakaian yang mengandung atribut kampus, bisa berupa Kaos KKN atau 

jas Almamater. 

 

4.3   Larangan Selama Melaksanakan KKN 

1. Membuat stempel maupun kepala surat yang mengatasnamakan mahasiswa KKN ITB 

Ahmad Dahlan Lamongan 

2. Melakukan kegiatan di luar acara KKN yang dapat menimbulkan kerawanan (rekreasi, 

membawa mobil, bergaya hidup mewah, dll.) 

3. Berbuat dan bertindak tidak baik yang dapat menurunkan citra ITB Ahmad Dahlan 

Lamongan 

4. Menjanjikan sesuatu kepada masyarakat yang sulit atau tidak mungkin dipenuhi oleh 

mahasiswa peserta KKN ITB Ahmad Dahlan Lamongan 

5. Mencampuri urusan masyarakat, pemerintah setempat di luar program kegiatan KKN 

6. Memberi komentar, mengevaluasi kritik dan sejenisnya terhadap kebijakan 

pemerintah dan instansi setempat 

7. Melakukan kegiatan politik praktis secara langsung atau tidak langsung 

8. Membuat laporan atau menyampaikan informasi dalam bentuk apapun kepada 

wartawan atau media masa tanpa seizin DPL/Tim Panitia KKN 

9. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (lalu lintas, ketertiban 

umum,dsb.) 

10. Mahasiswa peserta KKN wajib berkonsultasi terlebih dahulu kepada DPL jika akan 

mencari sponsor untuk menunjang program KKN 

11.  Mahasiswa peserta KKN dilarang melakukan ataupun ikut-ikutan dalam 

menyebarkan berita hoax yang berkaitan dengan Covid-19 

12. Mahasiswa peserta KKN tidak boleh melakukan pengerahan massa dalam 

melaksanakan realisasi program kerja KKN,  aturan  berkumpul dan  kegiatan  lainnya  
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sesuai  dengan  peraturan dan himbauan pemerintah  yang berlaku dalam masa 

penanganan covid 19. 

 

4.4   Sanksi-sanksi 

a. Teguran secara lisan dan atau tertulis 

b. Pembatalan kepesertaan sebagai mahasiswa KKN Tematik 

c. Pencabutan nilai akademik mata kuliah KKN Tematik.  

d. Diproses sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Lampiran 1.   Sistematika Proposal Rencana Kegiatan 

 

Proposal Rencana Kegiatan KKN Tematik mengacu pada sistematika 

penulisan usulan proposal berikut: 

• Kertas ukuran A4 

• Halaman Pengesahan 

• Isi Proposal 

 

Sistematika Penulisan Proposal: 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

RINGKASAN (Maksimum 1 halaman) 

BAB I    PENDAHULUAN 

1.1   Analisis Situasi 

1.2   Perumusan Program Kegiatan 

1.3   Tujuan 

1.4   Manfaat (Mahasiswa, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) 

BAB II   RENCANA BIDANG GARAPAN 

     Disesuaikan dengan kondisi wilayah KKN Tematik. 

2.1   Pelaksanaan Program 

Menguraikan program kerja yang akan dilaksanakan oleh peserta 

KKN Tematik saat di lokasi selama 15 hari pelaksanaan program, 

meliputi Program Pokok dan Program Penunjang. Program kerja 

disesuaikan dengan Output Program Kerja dan menuliskan uraian 

program kerja berdasarkan Contoh Program dan Kegiatan KKN 

Tematik Tahun 2021 pada Tabel 1. 

2.2   Pembahasan Pelaksanaan Program 

A. Rencana pelaksanaan kegiatan 

B. Perkiraan hambatan, tantangan dan cara penyelesaian 

 

PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul yang telah ditandatangani  
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HALAMAN PENGESAHAN 

 

 

Proposal Rencana Kegiatan KKN Tematik ITB Ahmad Dahlan Lamongan Tahun 

Akademik 2020/2021 ini, disusun oleh: 

No NAMA MAHASISWA NIM 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Untuk dilaksanakan di Desa ……………. Kecamatan …………….. Kabupaten 

…………… 

 

      …………………., ……………… 

Mengetahui 

Kepala Desa     Dosen Pembimbing Lapangan 

   

 
Ttd & stempel basah 

 

(…………………)    (…………………………….) 

      NIDN.  

 

 

Menyetujui 

Kepala LPPM 

 

 

 

 

Ika Purwanti, S.Pd., M.M. 

NIDN. 0714129101 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Analisis Situasi 

 

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 

No Permasalahan  Lokasi  Sumber 

(P/M/D)* 

 

 

 

 

 

 

   

*P: Perangkat Desa, M: Masyarakat, D: Dinas Instansi/ Stakeholder 

 

PRIORITAS PEMILIHAN PERMASALAHAN 

 

No Permasalahan  Alasan Pemilihan* 

 

 

 

 

 

 

  

*Uraikan secara rinci mengapa permasalahan diprioritaskan penanganannya 

 

1.2   Perumusan Program Kegiatan 

 

RENCANA PROGRAM KKN TEMATIK 

 

 Program Pokok Program Penunjang 

Lingkup Program 

Kerja 

  

Kegiatan    

 

Tujuan Program   

 

Waktu   

 

 

Jumlah Dana  

 

 

Unsur yang terlibat  
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BAB II 

RENCANA BIDANG GARAPAN 

 

 

2.1    Pelaksanaan Program 

A. Program Pokok 

Nama Program  

Tujuan Program  

Sasaran Program  

Tempat   

Jumlah Jam Pelaksanaan  

Waktu Pelaksanaan  

Kegiatan   

Peran Mahasiswa  

Jumlah Dana  

Sumber Dana  

Hasil   

Hambatan   

Solusi   

Potensi daerah  

 

B. Program Penunjang 

Nama Program  

Tujuan Program  

Sasaran Program  

Tempat   

Jumlah Jam Pelaksanaan  

Waktu Pelaksanaan  

Kegiatan   

Peran Mahasiswa  

Jumlah Dana  

Sumber Dana  

Hasil   
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Hambatan   

Solusi   

 

2.2    Pembahasan Pelaksanaan Program 

A. Rencana Pelaksanaan Kegiatan 

Menguraikan secara rinci mengenai tahap-tahap rencana aksi mahasiswa 

dalam pelaksanaan program KKN Tematik selama 15 hari mulai dari 

observasi hingga pelaksanaan program pokok dan penunjang termasuk 

jam kerja mahasiswa di lokasi. 

B. Perkiraan Hambatan, tantangan, dan cara penyelesaian 
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Lampiran 2   Contoh Sampul Proposal  

 

 

PROPOSAL 

KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK 

 

 

DESA ………… KECAMATAN ………… KABUPATEN ……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Pengusul:  

Nama Mahasiswa  NIM 

Anggota: 

1. Nama Mahasiswa  NIM 

2. …………………  …… 

3. …………………  …… 

4. …………………  …… 

5. …………………  …… 

 

 

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

ITB AHMAD DAHLAN LAMONGAN 

2021 
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Lampiran 3: Contoh Sampul Laporan 

 

 

LAPORAN AKHIR 

KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK 

 

 

DESA ………… KECAMATAN ………… KABUPATEN ……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama DPL 

NIDN 

 

Disusun Oleh: 

Ketua Pengusul:  

Nama Mahasiswa  NIM 

Anggota: 

1. Nama Mahasiswa  NIM 

2. …………………  …… 

3. …………………  …… 

4. …………………  …… 

5. …………………  …… 

 

 

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

ITB AHMAD DAHLAN LAMONGAN 

2021 
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Lampiran 4  Sistematika Laporan Akhir KKN Tematik 

 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

RINGKASAN (Maksimum 1 halaman) 

BAB I    PENDAHULUAN 

1.1   Analisis Situasi 

1.2   Perumusan Program Kegiatan 

1.3   Tujuan 

1.4   Manfaat (Mahasiswa, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) 

BAB II   REALISASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 

2.1   Realisasi Program 

2.2   Pembahasan Pelaksanaan Program 

A. Hasil kegiatan 

B. Hambatan dan tantangan 

C. Jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat 

BAB III  PENUTUP 

3.1   Kesimpulan 

3.2   Saran 

Berisi rekomendasi untuk Instansi Terkait, LPPM ITB Ahmad 

Dahlan Lamongan, dan Mahasiswa. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

1. Logbook  

2. Artikel Ilmiah 

3. Foto Dokumentasi Kegiatan 
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HALAMAN PENGESAHAN 

 

Dengan telah selesainya Kegiatan KKN Tematik ITB Ahmad Dahlan Lamongan 

Tahun Akademik 2020/2021 yang kami kerjakan, maka kami: 

No NAMA MAHASISWA NIM 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Telah menyelesaikan laporan kegiatan kami selama di lokasi KKN yaitu di Desa 

……………. Kecamatan …………….. Kabupaten …………… 

 

       

…………………., ……………… 

Mengetahui 

Kepala Desa     Dosen Pembimbing Lapangan 

   

 
Ttd & stempel basah 

 

(…………………)    (…………………………….) 

      NIDN.  

 

 

Menyetujui 

Kepala LPPM 

 

 

 

 

Ika Purwanti, S.Pd., M.M. 

NIDN. 0714129101 
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Lampiran 5.  Logbook Kegiatan Harian 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOG BOOK 

KKN TEMATIK 

 

 

ITB AHMAD DAHLAN LAMONGAN 

TAHUN AKADEMIK 2020/2021 

Nama: 

NIM: 

Prodi: 

Hari ke-:  

Hari/Tgl Waktu Rincian Kegiatan Keterangan   

    

    

    

Catatan Penting Hari Ini (Sertakan foto kegiatan) 

 

 

 

 

Mengetahui,  

Kepala Desa/Mitra      DPL 1          DPL 2 

  

 

 

 

(……………………………)   (………………………)                            (………………………)
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