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KKN Tematik merupakan kegiatan KKN berdasarkan 
pada issue atau tema sebagai pokok sasaran kegiatan 
KKN. Tema digali dari potensi masyarakat, dirumuskan, 

dan dilaksanakan bersama masyarakat. 

Tema KKN-T 2022 
 

KKN Tematik? 

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



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

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

● Mahasiswa telah memprogram mata kuliah KKN pada KRS  

● Mahasiswa telah menempuh Praktik Kerja Lapangan (PKL)  

● Mahasiswa bebas tanggungan administrasi keuangan sampai dengan bulan Agustus 
2022 

● Membayar biaya KKN sebesar Rp. 1.200.000 
 

Persyaratan KKN-T 2022 



Timeline KKN-T 2022 
23 Mei – 24 Juni 2022 Pendaftaran dan Verifikasi 

31 Mei – 4 Juni 2022 Pembekala oleh LPPM  DPL & Mahasiswa Peserta KKN 

23 Mei – 24 Juni 2022 Pengusulan Proposal KKN-T 

1 Juli 2022 Desk evaluasi proposal KKN-T 

1 – 16 Juli 2022 Coaching  Teknis DPL dan Kelompok 

22 Juli 2022 Penerjunan/pelepasan  

25 Juli – 25 Agustus 2022 Pelaksanaan 

26 Agustus 2022 Penarikan 

25 Agustus – 16 September 2022 Pelaporan 





Mekanisme Pelaksanaan KKN-T 

Pra Pelaksanaan 
Observasi/survey calon lokasi KKN, menyusun 
Proposal Rencana Kegiatan (PRK), mendaftar KKN 

Pelaksanaan  
Konsultasi, koordinasi, persiapan teknis di 
lapangan, implementasi program kerja, dan 
evaluasi  

Pelaporan 
Output kegiatan: Buku Catatan Harian (Logbook) 
kelompok, Laporan Kelompok, 2 Artikel Ilmiah, 
Video kegiatan, Laporan DPL. 
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Program Utama 

Program Kerja  

Program Tambahan 
Setiap kelompok wajib memilih 2 
program tambahan 
 
Tema Pengembangan Destinasi     

Desa Wisata Lokal 
Upgrading Literasi: Literasi 

pendidikan, keagamaan, dan 
finansial 

Setiap kelompok wajib memilih 1 
program Utama 
 
Tema Ketahanan Ekonomi Desa 
Tema Pemberdayaan UMKM 

1 2 



4 Program Unggulan 
KKN-T 2022 



Sasaran 
 

1. Ketahanan Ekonomi Desa 

Contoh Bentuk 
Kegiatan 

- Pemberdayaan ekonomi keluarga  - Pelatihan pengolahan produk hasil pertanian/perkebunan  - Packaging (pengemasan) produk hasil 
pertanian/perkebunan  - Bazar produk kelompok ekonomi produktif  - Pelatihan dan pendampingan pengelolaan aset desa, 
seperti BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), KOPDES 
(Koperasi Desa)  - Pelatihan dan pengembangan usaha ekonomi desa, seperti 
pengembangan pertanian terpadu  - Pengembangan kelompok usaha industri kreatif  - Pengembangan kelompok usaha kuliner khas daerah  - Pengembangan kelompok usaha kerajinan tangan -Membantu masyarakat mendirikan usaha   - Edukasi cara memperoleh pinjaman dari bank  -  Sosialisasi pemasaran hasil perkebunan/pertanian  - Edukasi mengelola arus keuangan dalam berusaha, dll. 
 

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. 
 



Sasaran 
 

2. Pemberdayaan UMKM 

Contoh Bentuk 
Kegiatan 

- Sosialisasi pemasaran produk secara digital - Pembuatan dan pengelolaan media sosial serta pengisian 
konten akun media sosial  - Penyuluhan perijinan usaha  - Pendampingan pembuatan Izin Usaha Mikro dan Kecil 
(IUMK)  - 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. - Sosialisasi pembukuan keuangan hasil usaha  - Branding UMKM  - Pelatihan sertifikasi halal  - Packaging (pengemasan) produk UMKM 
 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 
lokasi KKN yang ingin meningkatkan 

kapasitasnya dengan berbagai upaya yang 
tidak melanggar nilai-nilai keislaman. 

 



Sasaran 
 

3. Pengembangan Destinasi Wisata Lokal 
 

Contoh Bentuk 
Kegiatan 

-Mengenalkan wisata desa ke dunia digital, misalnya 
melalui facebook, twitter, Instagram, website, dan 
lainnya. -Mengemas ulang produk yang menjadi ciri khas desa 
untuk 
10 dipromosikan secara meluas  - Branding desa wisata berbasis kearifan lokal  - Sosialisasi manajemen bisnis pariwisata (pemasaran, 
keuangan, manajemen organisasi, pengembangan 
budaya masyarakat, dan lainlain). 
 

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. 
 



Sasaran 
 

4. Upgrading Literasi 
 

Contoh Bentuk 
Kegiatan 

- Sosialisasi optimalisasi pemanfaatan teknologi daring 
untuk pengajaran bagi siswa dan guru  - Pendampingan dan pelatihan pengelolaan perangkat 
teknologi dalam pembelajaran online (operasionalisasi 
video, audio visual, dll)  - Sosialisasi media pembelajaran berbasis digital - Sosialisasi teknologi informasi pada sistem administrasi 
sekolah  - Pelatihan desain penyusunan konten kreatif edukatif 
bagi para pendidik  - Penyuluhan sadar belajar  -Mendongeng untuk anak usia dini  - Pembinaan belajar kelompok bagi siswa yang mengalami 
kesulitan belajar (bimbel), dll. 
 

orang tua, peserta didik, guru, dan kelompok 
masyarakat. 

 

Literasi Pendidikan 



Sasaran 
 

4. Upgrading Literasi 
 

Contoh Bentuk 
Kegiatan - Penataan penertiban administrasi dan dokumentasi 

kegiatan keagamaan di Cabang Ranting  - Pelatihan Khotib  - Pelatihan perawatan jenazah  -Menjadikan masjid/musholla sebagai syiar dakwah 
Muhammadiyah  - Penghijauan lingkungan masjid  -Mengaktifkan pengajian pemuda Muhammadiyah dan 
Nasyiatul Aisyiyah  -Menggelar pengajian umum di desa untuk menambah 
wawasan keagamaan  - Lomba baca Al-Qur’an untuk anak-anak TPQ, Pelatihan 
menulis karya kaligrafi, Bimbingan mengaji dan belajar 
sholat  -Mengisi pengajian umum, Mengisi khutbah Jum’at, Mengisi 
kuliah subuh, Mengisi kajian remaja masjid, dll. 
 

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). 

 

Literasi Keagamaan 



Sasaran 
 

4. Upgrading Literasi 
 

Contoh Bentuk 
Kegiatan 

- Sosialisasi literasi keuangan pada anak usia dini: 
menabung, mengenal jenis uang dan kegunaannya dalam 
kehidupan seharihari  - Sosialisasi literasi keuangan dan investasi untuk pelaku 
usaha  - Sosialisasi manajemen keuangan keluarga   - Pembentukan anggaran yang baik  -Mengendalikan tabungan dan pinjaman, serta investasi. 
 

Pelaku UMKM, Koperasi, BUMDES, para 
remaja, anak usia dini, dan masyarakat. 

 

Literasi Keuangan 



Luaran KKN-T 2022 

 Dibuat per kelompok mahasiswa 
KKN. 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 
 

Logbook Kelompok 
Setiap kelompok wajib menuliskan 
semua kegiatan harian yang telah 
dilaksanakan dalam format yang 
tersedia sebagai dasar penyusunan 
laporan akhir KKN. 
 

Artikel Ilmiah 
Setiap kelompok wajib membuat 2 
artikel ilmiah, satu artikel dari program 
pokok dan satu artikel dari program 
penunjang yang telah dilaksanakan. 
Format artikel dapat diunduh di 
https://ejournal.ahmaddahlan.ac.id/ind
ex.php/abadi 
 
 Laporan Akhir Kegiatan 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. 
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Penilaian KKN-T 2022 

No Komponen Nilai Persentase 

penilaian 

KKN 

1 Proposal Rencana Kegiatan 10% 

2 Kinerja mahasiswa 

a.  Pelaksanaan program 

b.  Disiplin 

c.  Kerjasama 

  

25% 

10% 

10% 

3 Luaran Kegiatan 

a.  Laporan Akhir  

b.  Artikel Ilmiah 

c.  Video Kegiatan 

  

15% 

15% 

15% 

Total 100% 



Individu: 
● Jaket 

● Kaos 

● ATK 

● Buku pedoman KKN (hardfile) 

Kelompok: 
● Kenang-kenangan  

● Masker 1 box 

Fasilitas KKN-T 2022 



Reward KKN-T 2022 

Kelompok Terbaik 
Video Terbaik 



Thanks! 

https://lppm.ahmaddahlan.ac.id/ lppmahmaddahlan@gmail.com lppm_itb_ahmaddahlan_lamongan 


