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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 permasalahanpermasalahan 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 2022 yang difokuskan pada tema Kebangkitan Ekonomi Desa.
Kegiatan KKN ini akan berjalan dengan baik melalui kerjasama dan dukungan
dari para pemangku kepentingan, yang meliputi pemerintah, perguruan tinggi,
danmasyarakat.
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, 7 Mei 2022
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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) yang dimaksud dalam pedoman
ini adalah program intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa ITB Ahmad
Dahlan Lamongan yang memadukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
(pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta penguatan alIslam dan Kemuhammadiyahan.
KKN menjadi salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh
mahasiswa program Strata Satu ITB Ahmad Dahlan Lamongan. Dimana
mahasiswa kolaborasi dengan dosen menerapkan pengetahuan serta kompetensi
sesuai bidang keilmuannya masing-masing. Kompetensi disesuaikan dengan
situasi, kondisi, masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat secara kongkrit yang
bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat serta menjamin keterkaitan antara
dunia akademik, baik secara teoritis maupun empiris. Kegiatan KKN ditujukan
untuk peningkatan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat
terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dalam kehidupannya. Program
KKN merefleksikan pengetahuan teoritik yang disinergikan dengan pengalaman
di lapangan serta diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan potensi,
pengetahuan, kemampuan yang dimilikinya, dan mengembangkan kesadaran baru
tentang masyarakat, bangsa, dan tanah airnya maupun tentang dirinya sendiri,
yang akan sangat berguna sebagai bekal menjadi sarjana.
Bagi ITB Ahmad Dahlan Lamongan, kegiatan KKN dapat memberikan
umpan balik sebagai bahan pengayaan materi kuliah, penyempurnaan kurikulum,
dan inspirasi pengembangan program demi mengoptimalkan pencapaian tujuan
perguruan tinggi. Pada periode ini KKN ITB Ahmad Dahlan Lamongan
mengusung tema “Membangun Desa: Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan Melalui
Digitalisasi dan Kemandirian Desa” untuk percepatan pemulihan kehidupan di era
normal baru. KKN yang dilaksanakan merupakan suatu program yang dikreasi secara
tematik dan terpadu untuk menyelesaikan suatu masalah (problem solving) tertentu dan
terbatas. Agar usaha ini dapat terlaksana efektif, maka fokus program dan kegiatannya
secara sengaja dibatasi dan dipilih berdasarkan pertimbangan yang dapat
dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun praktis. Jadi, tema KKN yang dipilih
sekaligus mencerminkan fokus permasalahan yang ditargetkan dapat diatasi.
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1.2 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa
8. 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
9. Statuta ITB Ahmad Dahlan Lamongan Tahun 2022
10. Renstra ITB Ahmad Dahlan Lamongan 2022 - 2027
11. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2019 – 2023

1.3 Tujuan KKN
1. Tujuan umum
a.

b.

c.

Mahasiswa KKN mampu membantu program pemerintah dalam
upaya bangkit dari dampak pandemi Covid-19 melalui program
ketahanan ekonomi desa dalam bentuk pengembangan berbagai
potensi desa agar dapat menjadi sumber penghasilan
Mahasiswa KKN mampu membantu program pemerintah dalam
pemulihan ekonomi nasional melalui program pemberdayaan
UMKM dalam bentuk edukasi wirausaha terkait pengembangan
inovasi usaha, serta pemasaran produk usaha di era digital
Mahasiswa KKN mampu membantu program pemerintah terutama
pemerintah desa dalam mengoptimalkan peran wisata lokal sebagai
salah satu sumber ekonomi desa untuk mmberikan solusi yang
dapat membuat destinasi wisata lokal menjadi lebih berkembang,
baik dari segi pendapatan, awareness wisatawan, maupun
membantu meningkatkan finansial masyarakat sekitar jadi lebih
baik lagi.
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d.

2.

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
Tujuan khusus
a. Meningkatkan sikap empati dan kepedulian mahasiswa terhadap
masalah yang dialami masyarakat.
b. Menerapkan kemampuan hard skills dan soft skills yang telah
dipelajarisecara teamwork dan interdisipliner
c. Menanamkan jiwa Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme,
keuletan, etos kerja, tanggungjawab, kemandirian, kepemimpinan,
dan kewirausahaan
d. Menanamkan jiwa ekploratif, analitis, learning community dan
learning society.
e. Meningkatkan Kinerja LPPM ITB Ahmad Dahlan Lamongan
melalui pemberdayaan masyarakat
f. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun
stakeholders untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada
masyarakat ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
g. Untuk mendukung dan menguatkan program pemulihan ekonomi
nasional
h. Untuk mensinergikan potensi dan pengetahuan yang dimiliki
mahasiswa dengan pengetahuan dan realita yang sedang dihadapi
masyarakat, khususnya bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

1.4

Sasaran KKN
Kegiatan KKN Tematik diarahkan kepada tiga sasaran yaitu mahasiswa,
masyarakat/desa, dan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
1. Mahasiswa
a. Mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan
mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri
b. Mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa (RKPDes), dan program strategis lainnya di desa
bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya
Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD),
pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat
c. Dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama
dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa
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d.

Memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang
diilikinya di lapangan yang disukainya
e. Pemanfaatan hasil pendidikan
dan
penelitian
dalam
pembangunan masyarakat
f. Upaya turut serta memecahkan kesulitan masyarakat dalam
pemberdayaan. Mahasiswa sebagai innovator, motivator dan problem
solver.
2. Masyarakat/Desa
a. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
b. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk
merencanakan serta melaksanakan pengembangan masyarakat
c. Meningkatkan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa
d. Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan
dalam
pemberdayaan masyarakat desa
e. Membentuk kader-kader pemberdayaan masyarakat
3. ITB Ahmad Dahlan Lamongan
a. Memberikan umpan balik bagi ITB Ahmad Dahlan Lamongan tentang
ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh
masyarakat. Dengan demikian, kurikulum ITB Ahmad Dahlan akan
dapat disesuaikan dengan dinamika masyarakat.
b. Menjadi sarana bagi ITB Ahmad Dahlan Lamongan dapat menjalin
kerjasama atau membentuk mitra strategis dalam membantu
pembangunan desa
c. Menjasi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi
d. ITB Ahmad Dahlan Lamongan dapat mengembangkan IPTEKS yang
lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah
di masyarakat.

1.5 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 3 SKS sebanding dengan 15.360 menit
atau 256 jam. Jika jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) KKN selama rata-rata 8 jam/hari,
maka kegiatan KKN ini membutuhkan jangka waktu pelaksanaan 32 hari. Penyesuaian
lama durasi pelaksanaan KKN bisa dilakukan dengan tanpa mengurangi jumlah konversi
bobot akademiknya. Untuk operasional pelaksanaan KKN-T berlangsung empat minggu.
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1.6 Skema KKN
Skema KKN ITB Ahmad Dahlan Lamongan tahun 2022 berbentuk
Tematik. Skema ini direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis
berdasarkan tema yang digali dari potensi masyarakat, dirumuskan, dan
dilaksanakan bersama masyarakat. KKN Tematik merupakan kegiatan KKN
berdasarkan pada issue atau tema sebagai pokok sasaran kegiatan KKN.
Pengembangan model KKN Tematik ITB Ahmad Dahlan Lamongan tahun 2022
terdiri dari 4 tema antara lain: 1) Ketahanan ekonomi desa, 2) Pemberdayaan
UMKM, 3) Pengembangan destinasi desa wisata lokal, dan 4) Upgrading literasi
meliputi literasi pendidikan, keagamaan, dan finansial. Tema KKN dijelaskan
secara rinci di bab 2.
1.7 Timeline KKN

Agenda
Pendaftaran dan verifikasi
Pembekalan mahasiswa
Pengusulan proposal KKN-T
Desk evaluasi proposal KKN-T
Pembekalan DPL
Coaching teknis DPL & Kelompok
Pelepasan KKN-T
Pelaksanaan KKN-T
Penarikan KKN-T
Pelaporan KKN Tematik

Waktu
23 Mei – 24 Juni 2022
31 Mei 2022
23 – 24 Juni 2022
1 Juli 2022
30 Mei 2022
1 – 16 Juli 2022
22 Juli 2022
25 Juli – 25 Agustus 2022
26 Agustus 2022
September 2022
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BAB II
TEMA KKN TEMATIK ITB AD LAMONGAN

KKN Tematik periode 2022 memiliki 4 Program Unggulan yang dapat
menjadi pilihan tema atau topik dalam pelaksanaan KKN. Setiap Kelompok
Wajib memilih 1 Program Utama, dan 2 Program Tambahan. Berikut ini adalah
4 Program Unggulan KKN Tematik ITB Ahmad Dahlan Lamongan 2022 dan
contoh kegiatan yang dapat menjadi inspirasi:
2.1 Tema Ketahanan Ekonomi Desa
1. Gambaran Umum
KKN tema ketahanan ekonomi desa merupakan upaya
pemberdayaan potensi desa semaksimal mungkin untuk peningkatan
kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa. Hal tersebut selaras
dengan kebijakan pemerintah yang menjadikan desa sebagai bagian dari
ketahanan ekonomi nasional. Desa dengan segala kelebihannya
memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang pembangunan
dan perekonomian nasional. Seluruh desa di Indonesia memiliki sumber
daya alam yang sangat tinggi. Namun demikian belum semua desa
tergarap secara maksimal. Masih banyak lahan yang tidak tergarap
dengan baik, hasil pertanian/perkebunan/perikanan tidak maksimal,
pemasaran hasil pertanian masih belum menguntungkan petani. Banyak
petani buah yang harus membuang hasil panennya karena tidak terserap
pasar dan harganya sangat rendah. Pemuda pengangguran semakin
meningkat jumlahnya. Banyak sapi, kerbau, ayam, itik, kambing di desa
yang kotorannya melimpah dan dibuang begitu saja. Dilain pihak semua
hal tersebut adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang sangat
tinggi. Itulah sedikit gambaran permasalahan ekonomi yang ada di desa.
Kondisi di atas bisa terjadi karena sumber daya manusianya yang
belum memadai. Melalui KKN tema ketahanan ekonomi desa
diharapkan mahasiswa bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat
untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, membawa ide-ide baru,
dan menjadi penggerak perubahan perilaku bagi masyarakat di desa.
Adapun fokus masalah yang dapat diangkat oleh mahasiswa adalah
membantu masyarakat mengembangkan berbagai potensi di sekitarnya
supaya dapat menjadi sumber penghasilan. Jika masyarakat berada di
lingkungan perkebunan/pertanian, maka potensi ketahanan ekonomi
yang dapat digali adalah menjual hasil perkebunan/pertanian dan
mencarikan solusi agar masyarakat bisa memperoleh pendapatan rutin
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dari hasil penjualan tersebut.
2. Tujuan
Tujuan kegiatan KKN Tematik Ketahanan Ekonomi di Desa ini
antara lain untuk:
a. Membentuk dan mengembangkan desa mandiri secara ekonomi
b. Menumbuhkembangkan ekonomi baru
c. Membuka usaha dan lapangan pekerjaan baru di desa
d. Meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat desa
e. Edukasi masyarakat memahami potensi dan kearifan lokalnya untuk
menjadi masyarakat yang mandiri dalam ekonomi.
3. Sasaran
Sasaran dalam program ketahanan ekonomi desa ini adalah
pemerintah desa, RT dan RW, BUMDES, KOPDES, Industri Rumah
Tangga, kelompok masyarakat yang berpotensi untuk didampingi seperti
Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Kelompok Ekonomi Kreatif,
Kelompok Pengrajin, PKK, Karang Taruna, atau ortonom dan Amal
Usaha Muhammadiyah.
4. Contoh Bentuk Kegiatan
a. Pemberdayaan ekonomi keluarga
b. Pelatihan pengolahan produk hasil pertanian/perkebunan
c. Packaging (pengemasan) produk hasil pertanian/perkebunan
d. Bazar produk kelompok ekonomi produktif
e. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan aset desa, seperti BUMDES
(Badan Usaha Milik Desa), KOPDES (Koperasi Desa)
f. Pelatihan dan pengembangan
pengembangan pertanian terpadu

usaha

ekonomi

desa,

seperti

g. Pengembangan kelompok usaha industri kreatif
h. Pengembangan kelompok usaha kuliner khas daerah
i. Pengembangan kelompok usaha kerajinan tangan
j. Membantu masyarakat mendirikan usaha
k. Edukasi cara memperoleh pinjaman dari bank
l. Sosialisasi pemasaran hasil perkebunan/pertanian
m. Edukasi mengelola arus keuangan dalam berusaha, dll.
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2.2 Tema Pemberdayaan UMKM
1. Gambaran Umum
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di
Indonesia merupakan salah satu komitmen Pemerintah. Sebagai salah
satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM
memegang peranan penting terhadap PDB dengan kontribusinya yang
mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari
total penyerapan tenaga kerja nasional. UMKM merupakan kegiatan
berbisnis dalam skala yang kecil. Maksud dari skala kecil adalah kegiatan
ekonomi yang ruang lingkupnya hanya di sekitar dalam negeri saja
(domestik) dan untuk melakukan kegiatan bisnis UMKM membutuhkan
modal yang tidak besar. Sehingga hal ini cocok diterapkan kepada
penduduk negara berkembang yang mayoritas berada dalam kelas
menengah ke bawah seperti Indonesia. Selain itu, UMKM sangatlah
bermanfaat dalam mengurangi pengangguran pada negara-negara padat
penduduk.
Dalam perkembangan UMKM tentu ditemui beberapa kendala,
seperti produksi, pengemasan, pemasaran, dll, sehingga perlu dipikirkan
problema apa yang ada di UMKM tersebut yang harus dipecahkan tanpa
harus melanggar etika keagamaan. Sebagai contoh untuk memastikan
produk pangan UMKM yang aman tentu harus memenuhi kriteria
makanan halalan toyyibah, selain halal juga aman dikonsumsi.
2. Tujuan
a. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi
usaha yang tangguh dan mandiri
b. Meningkatkan kualitas manajemen usaha pada bidang produksi,
pemasaran, keuangan, dan lain-lain
c. Memperbesar kapasitas produksi UMKM
d. Meningkatkan inovasi produk/jasa UMKM
e. Meningkatkan pendapatan UMKM
3. Sasaran
Sasaran program pemberdayaan UMKM ini adalah Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) di lokasi KKN yang ingin meningkatkan
kapasitasnya dengan berbagai upaya yang tidak melanggar nilai-nilai
keislaman.
4. Contoh Bentuk Kegiatan
a. Sosialisasi pemasaran produk secara digital
b. Pembuatan dan pengelolaan media sosial serta pengisian konten akun
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media sosial
c. Penyuluhan perijinan usaha
d. Pendampingan pembuatan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
e. Pelatihan dan pendampingan manajemen usaha, seperti pembuatan
desain dan pencetakan label produk, kartu nama usaha dan banner,
memfoto produk, membuat penanda lokasi di google maps, dan
pengemasan.
f. Sosialisasi pembukuan keuangan hasil usaha
g. Branding UMKM
h. Pelatihan sertifikasi halal
i. Packaging (pengemasan) produk UMKM
2.3 Tema Pengembangan Destinasi Desa Wisata Lokal
1. Gambaran Umum
Setiap daerah tentu memiliki potensi yang dapat diunggulkan,
termasuk dalam bidang pariwisata. Pengembangan wisata lokal
merupakan suatu usaha untuk meningkatkan, memajukan, dan
memperbaiki nilai-nilai pada suatu tempat yang berpotensi sebagai objek
pariwisata sehingga menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi
dan kedepannya mampu memberikan manfaat baik bagi masyarakat desa
atau pemerintah setempat.
2. Tujuan
Tujuan dari program pengembangan destinasi wisata lokal
sejatinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan
pemberdayaan sumber daya yang telah ada dan wisata lokal di Indonesia
memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui Kerjasama antar
semua kalangan masyarakat.
3. Sasaran
Program pengembangan desa wisata lokal dapat diberikan tidak
hanya di tempat atau desa yang mempunyai objek wisata saja, akan
tetapi dapat diterapkan di semua desa yang mempunyai potensi dan
peluang untuk menjadi objek wisata dengan ketertarikan dan peluang
tertentu yang unik dan menarik.
4. Contoh Bentuk Kegiatan
a.

Mengenalkan wisata desa ke dunia digital, misalnya melalui
facebook, twitter, Instagram, website, dan lainnya.

b.

Mengemas ulang produk yang menjadi ciri khas desa untuk
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dipromosikan secara meluas
c.

Branding desa wisata berbasis kearifan lokal

d.

Sosialisasi manajemen bisnis pariwisata (pemasaran, keuangan,
manajemen organisasi, pengembangan budaya masyarakat, dan lainlain).

2.4 Upgrading Literasi
2.4.1 Literasi Pendidikan
1. Gambaran Umum
KKN tema literasi pendidikan adalah program untuk
mendukung guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan
kualitas pembelajaran di sekolah dan administrasi sekolah. Program
literasi pendidikan ini dapat dilaksanakan di lembaga formal seperti
SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA sederajat dan lembaga
pendidikan non formal lainnya dengan jarak terdekat dengan
domisili mahasiswa. KKN tema literasi pendidikan dapat
mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di sekolah yang dapat
direkomendasikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pendidikan
di tingkat dasar dan menengah.
Bagi mahasiswa KKN, teknologi informasi adalah suatu hal
yang menjadi passionnya karena mahasiswa KKN adalah generasi
yang lahir pada era teknologi informasi. Berbekal pengetahuan dan
keterampilan teknologi informasi mahasiswa akan lebih mudah
menguasai teknologi pengajaran yang serba digital ini dan akan
sangat membantu para guru dan tenaga kependidikan di desa melalui
transfer pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk meningkatkan
kualitas pengajaran di lembaga formal dan non formal.
2. Tujuan
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di lembaga
pendidikan formal dan non formal khususnya di masa pandemi
covid 19.
2. Meningkatkan kesadaran pendidikan
3. Meningkatkan kesadaran gemar membaca dan menulis
3. Sasaran
Sasaran program upgrading literasi pendidikan ini meliputi
orang tua, peserta didik, guru, dan kelompok masyarakat.
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4. Contoh Bentuk Kegiatan
a.

Sosialisasi optimalisasi pemanfaatan teknologi daring untuk
pengajaran bagi siswa dan guru

b.

Pendampingan dan pelatihan pengelolaan perangkat teknologi
dalam pembelajaran online (operasionalisasi video, audio visual,
dll)

c.

Sosialisasi media pembelajaran berbasis digital

d.

Sosialisasi teknologi informasi pada sistem administrasi sekolah

e.

Pelatihan desain penyusunan konten kreatif edukatif bagi para
pendidik

f.

Penyuluhan sadar belajar

g.

Mendongeng untuk anak usia dini

h.

Pembinaan belajar kelompok bagi siswa yang mengalami
kesulitan belajar (bimbel)

2.4.2 Literasi Keagamaan
1.

Gambaran Umum
Upgrading literasi agama sangat penting dilaksanakan
mengingat kompleksnya keragaman yang ada di Indonesia. Literasi
agama merupakan kemampuan untuk melihat dan menganalisis titik
temu antara agama dan kehidupan social, politik, dan budaya dari
berbagai perspektif. Literasi agama bukan hanya tentang
kemampuan membaca dalam arti keterampilan mengeja teks-teks
agama. Namun literasi agama adalah perpaduan kemampuan
membaca teks agama, menyeleksi informasi dan pengetahuan
dalam teks-teks agama tersebut, melihat dan menganalisis dalam
jalinan konteks yang beragam, untuk selanjutnya digunakan dalam
kehidupan beragama seseorang. Oleh karena itu, program
upgrading literasi keagamaan ini menjadi salah satu program
penunjang KKN Tematik dengan harapan dapat menyumbang pada
keharmonisan hidup beragama dan meningkatkan kualitas
kesalehan beragama karena literasi agama yang baik juga dapat
membentuk pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran.

2.

Tujuan
Program bidang keagamaan ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman nilai-nilai keagamaan, penataan dan pengembangan sarana
dan lembaga keagamaan, meningkatkan karakter berbasis nilai-nilai
keagamaan, dan meningkatkan IMTAQ. Secara khusus tujuan upgrading
literasi keagamaan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Cabang
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dan Ranting Muhammadiyah dalam hal sarana dan prasarana,
menggerakkan roda organisasi, metodologi dakwah serta dapat membantu
koordinasi dan konsolidasi pimpinan persyarikatan dengan jaringan Amal
Usaha berupa masjid, musholla, sekolah Muhammadiyah di Cabang
Ranting.

3.

Sasaran
Sasaran program ini adalah lembaga keagamaan, masyarakat,
santri TPA/TPQ, Cabang dan Ranting Muhammadiyah, Ortom
Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, dan
Amal Usaha Muhammadiyah (berupa masjid, musholla, sekolah
Muhammadiyah).

4.

Contoh Bentuk Kegiatan
a.

Pembuatan peta dakwah cabang/ranting dan potensi lainnya

b.

Penataan penertiban administrasi dan dokumentasi kegiatan
keagamaan di Cabang Ranting

c.

Pelatihan Khotib

d.

Pelatihan perawatan jenazah

e.

Menjadikan
masjid/musholla
Muhammadiyah

f.

Penghijauan lingkungan masjid

g.

Mengaktifkan pengajian
Nasyiatul Aisyiyah

h.

Pemanfaatan gadget sebagai sarana dakwah kaum milenial

i.

Menggelar pengajian umum di desa untuk menambah wawasan
keagamaan

j.

Lomba baca Al-Qur’an untuk anak-anak TPQ

k.

Pelatihan menulis karya kaligrafi

l.

Bimbingan mengaji dan belajar sholat

sebagai

pemuda

syiar

dakwah

Muhammadiyah

dan

m. Mengisi pengajian umum
n.

Mengisi khutbah Jum’at

o.

Mengisi kuliah subuh

p.

Mengisi kajian remaja masjid

2.4.3 Literasi Keuangan
1.

Gambaran Umum
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa tingkat
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literasi keuangan masyarakat Indonesia relatif rendah dibandingkan
dengan Negara lain yaitu sebesar 21,8%. Kondisi ini menuntut
berbagai pihak termasuk dunia pendidikan untuk mengadakan
program edukasi keuangan dan sosialisasi dalam rangka untuk
meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Literasi keuangan
didefinisikan sebagai kemampuan mengelola dana yang dimiliki
agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera di masa yang akan
dating (OJK, 2013). Program upgrading literasi keuangan ini
dikembangkan sebagai kontribusi dan perwujudan pengabdian
masyarakat mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Lamongan dalam
peningkatan literasi keuangan di masyarakat. Mengedukasi
masyarakat khususnya anak-anak dan remaja mengenai cara
mengelola keuangan dengan baik, bisa membedakan antara
kebutuhan dengan keinginan, menanamkan kebiasaan menabung
sejak dini sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan
masyarakat.
2.

3.

Tujuan
a.

Meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat Desa yang
sebelumnya less literate atau not literate menjadi well literate

b.

Masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan produk dan
layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan

c.

Meningkatkan pengetahuan tentang mengelola keuangan
secara bijak

Sasaran
Sasaran program literasi keuangan adalah pelaku UMKM,
Koperasi, BUMDES, para remaja, anak usia dini, dan masyarakat.

4.

Contoh Bentuk Kegiatan
a.

Sosialisasi literasi keuangan pada anak usia dini: menabung,
mengenal jenis uang dan kegunaannya dalam kehidupan seharihari

b.

Sosialisasi literasi keuangan dan investasi untuk pelaku usaha

c.

Sosialisasi manajemen keuangan keluarga

d.

Pembentukan anggaran yang baik

e.

Mengendalikan tabungan dan pinjaman, serta investasi.
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BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN

3.1 Persyaratan Mahasiswa KKN
1

Mahasiswa terdaftar pada jenjang pendidikan S-1 dari program studi
manajemen dan akuntansi ITB Ahmad Dahlan Lamongan dan tidak
dalam cuti perkuliahan

2

Mahasiswa telah menempuh perkuliahan minimal 110 sks, dengan
IPKminimal 2,00 sampai dengan semester 5

3

Mahasiswa telah memprogram mata kuliah KKN pada KRS

4

Mahasiswa telah menempuh Praktik Kerja Lapangan (PKL)

5

Mahasiswa bebas tanggungan administrasi keuangan sampai dengan
bulan Agustus 2022

3.2 Prosedur Pelaksanaan KKN
1. Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN
2. Pengelola KKN plotting kelompok berdasarkan grand design tema
yang diusulkan dan diunggulkan
3. Plotting DPL KKN
4. Proses perijinan
5. Pembekalan kepada DPL
6. Pembekalan kepada mahasiswa
7. Pendampingan kelompok oleh DPL (penyusunan proposal)
8. Pembukaan dan penerjunan mahasiswa KKN secara daring
9. Koordinasi pihak desa
10. Implementasi program dan pengisian logbook
11. Supervisi DPL
12. Penutupan KKN
13. Pelaporan
Secara diagramatis digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 3.1 Prosedur Kegiatan KKN Tematik
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3.3 Sistem Pembimbingan
Pelaksanaan pembimbingan KKN dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan,
antara lain:
1. Tahap Pra Pelaksanaan
Tahap ini meliputi kegiatan observasi lokasi KKN, pembekalan
peserta, menyusun Proposal Rencana Kegiatan (RPT) format
terlampir, dan penerjunan/pemberangkatan peserta KKN.
a. Mahasiswa kelompok KKN berkoordinasi dengan desa terkait
lokasi KKN Tematik
b. Observasi calon lokasi KKN dengan mengedepankan
pendekatan sosial dan pada masa pandemi mengutamakan
protokol kesehatan ketat. Data observasi terkait dengan
kebutuhan masyarakat dan terkait masalah yangharus dipecahkan
di masyarakat. Data yang telah didapatkan dari kegiatan
observasi kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun
program kerja KKN Tematik periode 2022.
c. Mahasiswa kelompok KKN menyusun Proposal Rencana
Kegiatan (PRK) sesuai dengan tema yang telah disepakati.
Proposal kegiatan ditandatangani oleh ketua kelompok dan
diketahui Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Format RPK
terlampir. Program kerja disusun dengan mempertimbangkan
hasil diskusi (FGD) masyarakat, kelompok mahasiswa, pemuka
agama/adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan arahan
dari DPL yang kemudian dituangkan dalam Proposal Rencana
Kegiatan (PRK).
d. Evaluasi oleh tim DPL: menentukan program kerja selama 1
bulan
e. Mahasiswa atau calon peserta KKN melakukan pendaftaran
secara online dengan melampirkan secara online seluruh
persyaratan yang diminta, meliputi: a) Formulir Bebas
Administrasi, b) Sertifikat Vaksin Minimal Dosis Kedua, c)
Kuitansi Pembayaran KKN, d) Bukti bebas tanggungan
administrasi keuangan sampai dengan bulan Agustus 2022, e)
KRS (terakhir), f) KTP/Surat Keterangan Domisili. Semua
berkas
diupload
pada
link
berikut:
https://lppm.ahmaddahlan.ac.id/go/pendaftarankkn2022/
2. Tahap Pelaksanaan KKN
Tahap ini mencakup kegiatan konsultasi, koordinasi, persiapan teknis
di lapangan, implementasi program kerja dengan masyarakat, serta
evaluasi pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan KKN dimulai pada
tanggal 25 Juli s/d 25 Agustus 2022.
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a.

3.

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kerja yang disusun
berdasarkan tema KKN yang telah disepakati melalui proses
koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah desa setempat
serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
b. Setiap kelompok mahasiswa KKN-T wajib melaksanakan semua
program dan kegiatan yang sudah disusun dan direncanakan
sebelum KKN.
c. Setiap kelompok mahasiswa wajib mendiskusikan rencana
kegiatan yang dihadiri oleh semua anggota kelompok dan
masyarakat atau mitra kerja di lokasi kegiatan.
Tahap Pasca Pelaksanaan
Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan laporan akhir KKN, artikel
ilmiah, video kegiatan, dan penarikan peserta dari lokasi KKN.

3.4 Pelaporan Kegiatan KKN-T
Jenis luaran hasil kegiatan KKN Tematik sebagai berikut:
a. Buku Catatan Harian Kegiatan (Logbook) Kelompok
Logbook kegiatan kelompok diisi setiap kali berkegiatan. Setiap
kelompok wajib menuliskan semua kegiatan harian yang telah
dilaksanakan dalam format yang tersedia sebagai dasar
penyusunan laporan akhir KKN.
b. Laporan Kelompok
Setiap kelompok mahasiswa KKN-T wajib menyusun Laporan
Akhir Kegiatan (LAK Kelompok), disusun H-5 sebelum
penarikan dan dikumpulkan H+5 pasca penarikan.
Melampirkan daftar mitra (Contoh; BUMDES, UMKM, Desa,
dll). Laporan Akhir dikumpulkan dalam bentuk hardfile dan
softfile. Hardfile dijilid softcover berwarna hijau muda. Softfile
dikirim
ke
email
LPPM
dalam
bentuk
pdf:
lppmahmaddahlan@gmail.com
c. Artikel Ilmiah
Setiap kelompok wajib membuat 3 artikel ilmiah, yaitu satu
artikel dari program pokok dan dua artikel dari program
penunjang yang telah dilaksanakan. Format penulisan artikel
ilmiah menyesuaikan gaya selingkung Jurnal Abadi: Ahmad
Dahlan
Mengabdi,
dapat
diunduh
di
https://ejournal.ahmaddahlan.ac.id/index.php/abadi
d. Video Kegiatan
Setiap kelompok wajib membuat dokumentasi dalam bentuk
video yang diunggah ke Youtube dengan menyertakan alamat
website
ITB
Ahmad
Dahlan
Lamongan:
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e.

https://ahmaddahlan.ac.id/ pada bagian deskripsi video.
Laporan DPL
Disusun oleh DPL dan diketahui oleh pimpinan Fakultas.
Laporan DPL berisi laporan pelaksanaan kegiatan supervisi dan
penilaian. Disusun 2 minggu pasca mahasiswa upload Laporan
Akhir KKN.

3.5 Penilaian
Komponen yang dinilai pada KKN Tematik meliputi Proposal
Rencana Kegiatan (PRK), kinerja mahasiswa, Laporan Pelaksanaan
Kegiatan, Artikel Ilmiah, dan Video Kegiatan. Penilai Kegiatan KKN
Tematik adalah Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Adapun bobot
penilaiannya sebagai berikut:

No
1
2

3

Tabel 3.1 Komponen Penilaian KKN-T
Komponen Nilai
Persentase penilaian
KKN
Proposal Rencana Kegiatan
10%
Kinerja mahasiswa
a. Pelaksanaan program
25%
b. Disiplin
10%
c. Kerjasama
10%
Luaran Kegiatan
a. Laporan Akhir
15%
b. Artikel Ilmiah
15%
c. Video Kegiatan
15%
100%
Total

3.6 Evaluasi Kegiatan KKN
Kegiatan evaluasi KKN bertujuan untuk melakukan penilaian
terhadap pelaksanaan KKN. Evaluasi kegiatan KKN Tematik
dilaksanakan oleh LPPM ITB Ahmad Dahlan Lamongan secara formatif
dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan pada saat KKN berlangsung
dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan KKN dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan. Selain itu evaluasi formatif juga fokus pada
tahap pelaksanaan program yakni terkait pengelolaan, pelaksanaan
kegiatan di lapangan, penyusunan laporan, dan penilaian. Evaluasi sumatif
dilaksanakan pada saat KKN satu periode selesai untuk menentukan
tindak lanjut dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sehingga KKN
pada periode selajutnya dapat berlangsung lebih baik.
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3.7 Tugas dan Wewenang DPL
1. Tugas DPL
a. Mengikuti pembekalan DPL yang diselenggarakan oleh panitia
KKN ITB Ahmad Dahlan Lamongan
b. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mahasiswa
KKN yang menjadi bimbingannya dalam melaksanakan
seluruh rangkaian kegiatan KKN, yaitu mulai dari
pembekalan, observasi lapangan, menyusun proposal, realisasi
program, serta pembuatan laporan KKN
c. Mengarahkan dan membimbing mahasiswa peserta KKN
dalam menyusun proposal
d. Mengarahkan dan membimbing mahasiswa peserta KKN
dalam Menyusun laporan akhir kegiatan KKN
e. Mendampingi mahasiswa dalam pembukaan dan penutupan
KKN di Desa
f. Membantu pemecahan masalah di kelompok
g. Melakukan supervisi
h. Membantu memfasilitasi kelancaran implementasi KKN
i. DPL diwajibkan mengangkat tema KKN untuk dijadikan
sebagai program riset dan/atau pengabdian kepada masyarakat
2. Wewenang DPL
a. Menilai kegiatan kelompok KKN
b. Memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa dengan panitia
KKN
c. Menetapkan ketua kelompok KKN di dalam bimbingannya
d. Melaksanakan pembimbingan penyusunan Laporan Akhir
KKN terhadap kelompok KKN
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BAB IV
TATA TERTIB
4.1 Sebelum Pelaksanaan KKN
a. Memenuhi persyaratan yang diwajibkan yaitu pengisian formulir peserta
dan membayar biaya KKN
b. Wajib mengikuti Pembekalan dan Bimbingan Teknis dengan DPL
c. Menyusun Proposal Rencana Kegiatan sesuai dengan arahan DPL dan
materi-materi Pembekalan.
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 sebagai
dasar pembuatan laporan akhir pelaksanaan KKN sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan
c. Wajib menjaga nama baik ITB Ahmad Dahlan Lamongan dan citra dirinya
sebagaiinsan akademik dengan penuh kesungguhan.
d. Menjunjung tinggi tata krama pergaulan yang baik, bersikap, sopan,
menghargai danramah kepada masyarakat setempat.
e. Mengenakan pakaian yang mengandung atribut kampus, bisa berupa Kaos
KKN atau jas Almamater.
4.3 Larangan Selama Melaksanakan KKN
a. Membuat stempel maupun kepala surat yang mengatasnamakan mahasiswa
KKN ITBAhmad Dahlan Lamongan
b. Melakukan kegiatan di luar acara KKN yang dapat menimbulkan kerawanan
(rekreasi,membawa mobil, bergaya hidup mewah, dll.)
c. Berbuat dan bertindak tidak baik yang dapat menurunkan citra ITB Ahmad
DahlanLamongan
d. Menjanjikan sesuatu kepada masyarakat yang sulit atau tidak mungkin
dipenuhi olehmahasiswa peserta KKN ITB Ahmad Dahlan Lamongan
e. Mencampuri urusan masyarakat, pemerintah setempat di luar program kegiatan
KKN
f. Memberi komentar, mengevaluasi kritik dan sejenisnya terhadap kebijakan
pemerintah dan instansi setempat
g. Melakukan kegiatan politik praktis secara langsung atau tidak langsung
h. Membuat laporan atau menyampaikan informasi dalam bentuk apapun
kepadawartawan atau media masa tanpa seizin DPL/Tim Panitia KKN
i. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (lalu lintas,
ketertibanumum,dsb.)
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j. Mahasiswa peserta KKN wajib berkonsultasi terlebih dahulu kepada DPL jika
akanmencari sponsor untuk menunjang program KKN
k. Mahasiswa
peserta KKN dilarang
melakukan
ataupun ikutikutan dalam menyebarkan berita hoax yang berkaitan dengan Covid-19
l. Mahasiswa peserta KKN tidak boleh melakukan pengerahan massa dalam
melaksanakan realisasi program kerja KKN, aturan berkumpul dan kegiatan
lainnya sesuai dengan peraturan dan himbauan pemerintah yang
berlaku
dalam masa pandemi 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-LAMPIRAN
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Lampiran 1. Format Proposal Rencana Kegiatan

Proposal Rencana Kegiatan KKN Tematik maksimum berjumlah 15 halaman
(tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), dengan
mengikuti sistematika sebagai berikut:
 Kertas ukuran A4
 Batas tepi kiri kertas 4 cm, tepi kanan 3 cm, tepi atas kertas 3 cm, dan
bawah 3 cm
 Jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12 poin 1,5 spasi
 Kata BAB dan JUDUL BAB dicetak huruf kapital dan tebal (bold)
Sistematika Penulisan Proposal:
Halama Sampul
Daftar nama anggota kelompok KKN
No
Nama
NIM
1
Si A (Ketua)
......

Program Studi
......

No. HP
......

Halaman Pengesahan
Daftar Isi
Ringkasan (Maksimum 1 halaman)
Kemukakan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan
dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan
secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis
dengan jarak 1 spasi.
1. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Latar belakang berisi tentang pokok permasalahan dari kegiatan dengan
singkat dan jelas dan harus berdasarkan isi dan tujuan dari proposal
tersebut. Deskripsikan kondisi umum wilayah lokasi KKN berdasarkan
data monografi, uraikan potensi desa, permasalahan-permasalahan yang
ditemukan pada saat observasi serta harapan masyarakat dalam
membangun wilayahnya. Deskripsikan pula pentingnya program kerja
yang akan dilaksanakan di lokasi KKN.
B. Rumusan Masalah
Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diatasi atau
dipecahkan.
C. Tujuan
Rumusan tujuan harus jelas, spesifik dan terukur secara kualitatif dan
23

kuantitatif. Uraikan secara singkat mengenai tujuan yang akan dicapai
secara spesifik oleh pengusul proposal setelah kegiatan selesai.
D. Manfaat
Berisi manfaat yang akan diperoleh bagi pihak-pihak terkait (Perguruan
Tinggi, Pemerintah Desa, dan Masyarakat).
2.

Rencana Program
Disesuaikan dengan kondisi wilayah KKN Tematik. Menguraikan program kerja
yang akan dilaksanakan oleh peserta KKN Tematik saat di lokasi selama 1 bulan
pelaksanaan program, meliputi Program Pokok dan Program Penunjang

A. Program Pokok
Nama Program
Tujuan Program
Sasaran Program
Tempat
Tanggal Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
Hasil yang direncanakan
Jumlah Dana
Sumber Dana
Penanggung Jawab
B. Program Penunjang 1
Nama Program
Tujuan Program
Sasaran Program
Tempat
Tanggal Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
Hasil yang direncanakan
Jumlah Dana
Sumber Dana
Penanggung Jawab
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C. Program Penunjang 2
Nama Program
Tujuan Program
Sasaran Program
Tempat
Tanggal Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
Hasil yang direncanakan
Jumlah Dana
Sumber Dana
Penanggung Jawab
3.

4.
5.
6.

Metode Pelaksanaan
A. Pendekatan
Uraikan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan/luaran program
kerja (seperti Penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, pendampingan,
workshop, dan lain-lain).
B. Tahapan
Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan program
kerja.
Penutup
Daftar Pustaka
Lampiran
A. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul yang telah ditandatangani

.
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Lampiran 2. Format Penyusunan Laporan Akhir KKN
Halama Sampul
Daftar nama anggota kelompok KKN
No
Nama
NIM
1
Si A (Ketua)
......

Program Studi
......

No. HP
......

Halaman Pengesahan
Daftar Isi
Ringkasan (Maksimum 1 halaman)
Kemukakan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan
dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan
secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulka, metode yang
digunakan dan hasil pelaksanaan kegiatan diketik dengan jarak 1 spasi.
1. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Latar belakang berisi tentang pokok permasalahan dari kegiatan dengan
singkat dan jelas dan harus berdasarkan isi dan tujuan dari proposal
tersebut. Deskripsikan kondisi umum wilayah lokasi KKN berdasarkan
data monografi, uraikan potensi desa, permasalahan-permasalahan yang
ditemukan pada saat observasi serta harapan masyarakat dalam
membangun wilayahnya. Deskripsikan pula pentingnya program kerja
yang akan dilaksanakan di lokasi KKN.
B. Rumusan Masalah
Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diatasi atau
dipecahkan.
C. Tujuan
Rumusan tujuan harus jelas, spesifik dan terukur secara kualitatif dan
kuantitatif. Uraikan secara singkat mengenai tujuan yang akan dicapai
secara spesifik oleh pengusul proposal setelah kegiatan selesai.
D. Manfaat
Berisi manfaat yang akan diperoleh bagi pihak-pihak terkait (Perguruan
Tinggi, Pemerintah Desa, dan Masyarakat).
2.

Rencana Program
Disesuaikan dengan kondisi wilayah KKN Tematik. Menguraikan program kerja
yang akan dilaksanakan oleh peserta KKN Tematik saat di lokasi selama 1 bulan
pelaksanaan program, meliputi Program Pokok dan Program Penunjang
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A. Program Pokok
Nama Program
Tujuan Program
Sasaran Program
Tempat
Tanggal Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
Hasil yang direncanakan
Jumlah Dana
Sumber Dana
Penanggung Jawab
B. Program Penunjang 1
Nama Program
Tujuan Program
Sasaran Program
Tempat
Tanggal Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
Hasil yang direncanakan
Jumlah Dana
Sumber Dana
Penanggung Jawab
C. Program Penunjang 2
Nama Program
Tujuan Program
Sasaran Program
Tempat
Tanggal Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
Hasil yang direncanakan
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Jumlah Dana
Sumber Dana
Penanggung Jawab
3.

4.

5.

6.

7.

Metode Pelaksanaan
A. Pendekatan
Uraikan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan/luaran program
kerja (seperti Penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, pendampingan,
workshop, dan lain-lain).
B. Tahapan
Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan program
kerja.
Pelaksanaan Kegiatan
A. Hasil Kegiatan
Berisi uraian tentang hasil-hasil yang telah dicapai dari setiap program
yang dilaksanakan (program pokok dan penunjang). Uraikan secara
kuantitatif/tabel/grafik/gambar. Hasil pelaksanaan kegiatan ini
diselaraskan dengan program kerja yang telah direncanakan.
B. Permasalahan dalam Pelaksanaan Kegiatan
Berisi uraian tentang permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan
kegiatan. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh faktor manusia,
sarana fisik, hubungan sosial, budaya, jarak, transportasi, dana, dll.
C. Solusi Permasalahan
Berisi uraian tentang cara-cara yang ditempuh dalam mengatasi
permasalahan dan uraikan tentang ketuntasan dalam pemecahan masalah
tersebut.
Penutup
A. Kesimpulan
Berisi temuan penting yang telah dihasilkan dari program yang
dijalankan.
B. Saran
Berisi
uraian
tentang
saran/anjuran/imbauan
untuk
pemanfaatan/pemeliharaan/pelestarian/pengembangan/peningkatan
melalui program pengabdian kepada masyarakat berikutnya.
Daftar Pustaka
Tuliskan daftar referensi yang dijadikan rujukan dalam proses penyusunan
program-program unggulan yang diajukan.
Lampiran
A. Struktur dan Fugsional Pemerintah Desa
B. Daftar Hadir Peserta Kegiatan
C. Materi/Bahan Kegiatan
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D. Logbook KKN
E. Foto dokumentasi kegiatan
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Lampiran 3. Format Halaman Sampul Proposal KKN

PROPOSAL
KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK

“Membangun Desa: Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan Melalui
Digitalisasi dan Kemandirian Desa”

Desa
Kecamatan
Kabupaten

:
:
:

Dosen Pembimbing Lapangan:
1. Nama Dosen
(NIDN)
2. ……………..

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
ITB AHMAD DAHLAN LAMONGAN
2022
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Lampiran 4. Format Halaman Pengesahan Proposal KKN

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Rencana Kegiatan KKN Tematik ITB Ahmad Dahlan Lamongan Tahun
Akademik 2021/2022 ini, disusun oleh:
No
1
2
3
4
5
6

NAMA MAHASISWA

NIM

PRODI

Untuk dilaksanakan di Desa ………. Kecamatan ............. Kabupaten ..........
telah diperiksa dan disetujui pada tanggal ..... bulan ...... tahun .....

Kepala Desa

Mengetahui,
DPL 1

DPL 2

Ttd & stempel basah

(…………………)

(……………)

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

Menyetujui
Kepala LPPM

Ika Purwanti, S.Pd., M.M.
NIDN. 0714129101
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Lampiran 5. Format Halaman Laporan Akhir

LAPORAN AKHIR
KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK

“Membangun Desa: Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan Melalui
Digitalisasi dan Kemandirian Desa”

Desa
Kecamatan
Kabupaten

:
:
:

Dosen Pembimbing Lapangan:
3. Nama Dosen
(NIDN)
4. ……………..

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
ITB AHMAD DAHLAN LAMONGAN
2022
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Lampiran 6. Format Halaman Pengesahan Laporan Akhir

HALAMAN PENGESAHAN
Dengan telah selesainya Kegiatan KKN Tematik ITB Ahmad Dahlan Lamongan
Tahun Akademik 2021/2022 yang kami kerjakan, maka kami:
No
1
2
3
4
5
6

NAMA MAHASISWA

NIM

PRODI

Telah menyelesaikan laporan kegiatan kami selama di lokasi KKN yaitu di Desa
……... Kecamatan ……... Kabupaten …… telah diperiksa dan disetujui pada
tanggal ..... bulan ...... tahun .....

Kepala Desa

Mengetahui,
DPL 1

DPL 2

Ttd & stempel basah

(…………………)

(……………)

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

Menyetujui
Kepala LPPM

Ika Purwanti, S.Pd., M.M.
NIDN. 0714129101
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Lampiran 7. Format Logbook

LOGBOOK MAHASISWA KKN TEMATIK
ITB AHMAD DAHLAN LAMONGAN TAHUN 2022
Kelompok ke
Anggota Kelompok

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
No

Hari/Tgl

:
: 1. Nama Mahasiswa
2. ........................
3. dst
:
:
:

Aktivitas

(Prodi/NIM)

Kendala

Solusi

Hasil/dokumentasi

................................, ............. 2022
DPL 1

DPL 2

Ketua Kelompok

Nama

Nama

Nama
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Lampiran 8. F o r m a t Penilaian DPL Program Kerja

PENILAIAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
PROGRAM KERJA MAHASISWA KKN

Kelompok ke
Anggota Kelompok

Desa/Kelurahan :
Kecamatan
Kabupaten

:
: 1. Nama Mahasiswa
2. ........................
3. dst

(Prodi/NIM)

:
:

Penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda centang (✔)pada angka 4, 3, 2, 1 pada kolom skor
untuk setiap pernyataan/indikator untuk masing-masing aspek kelayakan (Kriteria umum: 4 =
sangat jelas, 3 = jelas, 2 = kurang jelas, 1 = sangat tidak jelas
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aspek yang Dinilai
Tema kegiatan
Judul/nama kegiatan
Analisis situasi/permasalahan
Jenis program (pokok/tambahan)
Solusi yang direncanakan
Alokasi waktu
Sasaran
Metode pelaksanaan
Jadwal kegiatan
Luaran
Jumlah
Nilai = skor/40 x 100
Rentang nilai 1 s.d 100

1

Skor
2
3

4

Lamongan, ................... 2022
Nama DPL
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Lampiran 9. F o r m a t Penilaian Laporan Akhir

PENILAIAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
LAPORAN AKHIR MAHASISWA KKN

Kelompok ke
Anggota Kelompok

Desa/Kelurahan :
Kecamatan
Kabupaten

:
: 1. Nama Mahasiswa
2. ........................
3. dst

(Prodi/NIM)

:
:

Penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda centang (✔) pada angka 4, 3, 2, 1 pada kolom
skor untuk setiap pernyataan/indikator untuk masing-masing aspek kelayakan (Kriteria umum: 4 =
sangat jelas, 3 = jelas, 2 = kurang jelas, 1 = sangat tidak jelas
No
A
1
2
3
4
5
6
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aspek yang Dinilai
FORMAT PENILAIAN
Kesesuaian ukuran kertas
Layout laporan
Spasi
Penulisan judul dan sub judul
Substansi bagian depan laporan
Kelengkapan isi laporan
ISI LAPORAN
Gambaran umum lokasi KKN
Tujuan dan manfaat KKN
Gambaran program desa yang telah ada
Analisis situasi desa
Kemampuan mengungkap potensi desa
Rumusan program kerja KKN
Hasil pelaksanaan program
Partisipasi dan keterlibatan masyarakat
Simpulan dan saran
Luaran KKN
Jumlah
Nilai = skor/40 x 100
Rentang nilai 1 s.d 100

Skor
1

2

3

4

Lamongan, ................... 2022
Nama DPL

.....................................
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Lampiran 10. Instrumen Supervisi (DPL)

INSTRUMEN SUPERVISI KKN TEMATIK
ITB AHMAD DAHLAN LAMONGAN TAHUN 2022
Mohon diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Instrumen ini sebagai baha evaluasi
dan tindak lanjut.
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK
NAMA KETUA KELOMPOK
NAMA DPL
PERIJINAN
1. SUDAH
2. BELUM
DUKUNGAN PIHAK DESA
1. BAIK
2. BELUM
KENDALA DI LAPANGAN

SOLUSI

DUKUNGAN ANGGOTA KELOMPOK

REKOMENDASI

Lamongan, ....................... 2022
Nama DPL

.......................................
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