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SKEMA

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.



Setiap Kelompok Wajib memilih : 
1 Program Utama dan 2 Program Tambahan 

“



KETAHANAN EKONOMI DESA

1. Pemberdayaan ekonomi keluarga
2. Pelatihan pengolahan produk hasil pertanian/perkebunan
3. Packaging (pengemasan) produk hasil pertanian/perkebunan
4. Bazar produk kelompok ekonomi produktif
5. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan aset desa, seperti BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), 

KOPDES (Koperasi Desa) 
6. Pelatihan dan pengembangan usaha ekonomi desa, seperti pengembangan pertanian terpadu
7. Pengembangan kelompok usaha industri kreatif
8. Pengembangan kelompok usaha kuliner khas daerah
9. Pengembangan kelompok usaha kerajinan tangan
10. Membantu masyarakat mendirikan usaha
11. Edukasi cara memperoleh pinjaman dari bank 
12. Sosialisasi pemasaran hasil perkebunan/pertanian
13. Edukasi mengelola arus keuangan dalam berusaha, dll.



PEMBERDAYAAN UMKM

1. Sosialisasi pemasaran produk secara digital
2. Pembuatan dan pengelolaan media sosial serta pengisian konten akun media sosial
3. Penyuluhan perijinan usaha
4. Pendampingan pembuatan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
5. 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.

6. Sosialisasi pembukuan keuangan hasil usaha
7. Branding UMKM
8. Pelatihan sertifikasi halal 
9. Packaging (pengemasan) produk UMKM



PENGEMBANGAN DESA WISATA LOKAL

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

2. Mengemas ulang produk yang menjadi ciri khas desa untuk dipromosikan secara meluas
3. Branding desa wisata berbasis kearifan local
4. Sosialisasi manajemen bisnis pariwisata (pemasaran, keuangan, manajemen organisasi, 

pengembangan budaya masyarakat, dan lainlain). 



UPGRADING LITERASI

LITERASI PENDIDIKAN

1. Sosialisasi optimalisasi pemanfaatan teknologi daring untuk pengajaran bagi siswa dan guru
2. Pendampingan dan pelatihan pengelolaan perangkat teknologi dalam pembelajaran online 

(operasionalisasi video, audio visual, dll) 
3. Sosialisasi media pembelajaran berbasis digital 
4. Sosialisasi teknologi informasi pada sistem administrasi sekolah
5. Pelatihan desain penyusunan konten kreatif edukatif bagi para pendidik
6. Penyuluhan sadar belajar
7. Mendongeng untuk anak usia dini
8. Pembinaan belajar kelompok bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar (bimbel)



UPGRADING LITERASI

LITERASI KEAGAMAAN

1. Pembuatan peta dakwah cabang/ranting dan potensi lainnya
2. Penataan penertiban administrasi dan dokumentasi kegiatan keagamaan di Cabang Ranting 
3. Pelatihan Khotib
4. Pelatihan perawatan jenazah
5. Menjadikan masjid/musholla sebagai syiar dakwah Muhammadiyah 
6. Penghijauan lingkungan masjid
7. Mengaktifkan pengajian pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah
8. Pemanfaatan gadget sebagai sarana dakwah kaum milenial
9. Menggelar pengajian umum di desa untuk menambah wawasan keagamaan
10. Lomba baca Al-Qur’an untuk anak-anak TPQ 
11. Pelatihan menulis karya kaligrafi
12. Bimbingan mengaji dan belajar sholat
13. Mengisi pengajian umum
14. Mengisi khutbah Jum’at
15. Mengisi kuliah subuh
16. Mengisi kajian remaja masjid



UPGRADING LITERASI

LITERASI KEUANGAN

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

2. Sosialisasi literasi keuangan dan investasi untuk pelaku usaha
3. Sosialisasi manajemen keuangan keluarga
4. Pembentukan anggaran yang baik
5. Mengendalikan tabungan dan pinjaman, serta investasi.)





TUGAS DPL
1. Mengikuti pembekalan DPL yang diselenggarakan oleh panitia KKN ITB Ahmad Dahlan 

Lamongan
2. 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 

3. Mengarahkan dan membimbing mahasiswa peserta KKN dalam menyusun proposal
4. Mengarahkan dan membimbing mahasiswa peserta KKN dalam Menyusun laporan akhir

kegiatan KKN
5. Mendampingi mahasiswa dalam pembukaan dan penutupan KKN di Desa
6. Membantu pemecahan masalah di kelompok
7. Melakukan supervise
8. Membantu memfasilitasi kelancaran implementasi KKN 
9. DPL diwajibkan mengangkat tema KKN untuk dijadikan sebagai program riset dan/atau

pengabdian kepada masyarakat



LUARAN

LOOGBOOK 
KELOMPOK DAN 
LAPORAN AKHIR 

KKN

ARTIKEL ILMIAH VIDEO KEGIATAN

2 Artikel Ilmiah terdiri
dari 1 artikel dari

program pokok dan 1 
artikel dari program 

penunjang



Mendampingi mahasiswa
dalam pembukaan dan 
penutupan KKN di Desa

1. DPL mengisi form laporan
kunjungan pada saat pembukaan
dan penutupan KKN

2. Form dikembalikan ke LPPM
setelah penutupan KKN

3. Form digunakan sebagai alat bukti
monitoring LPPM

4. Form digunakan untuk pencairan
biaya transport



Disusun oleh DPL. Laporan DPL berisi laporan

pelaksanaan kegiatan supervisi (Form kunjungan) dan 

penilaian (Form Penilaian). Disusun 2 minggu pasca

mahasiswa upload Laporan Akhir KKN. 

Kedua form dikumpulkan di LPPM. 

LAPORAN DPL



Terima kasih


