
 

 



 

Sebagai bagian dari kegiatan akademik, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tercantum di dalam buku  

pedoman akademik UM. Pelaksanaan dilapangan baik mulai proses sosialisasi, pendaftaran, 

pembekalan dan manajemen pengelolaan di lokasi KKN perlu diatur dengan baik sehingga tujuan awal 

KKN dapat memenuhi kompetensi yang diinginkan sekaligus tercapaianya misi dan misi lembaga. 

Petunjuk teknis kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Negeri Malang merupakan buku petunjuk 

yang berisi jabaran operasional tentang langkah-langkah pelaksanaan kuliah kerja nyata bagi 

mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM). Petunjuk tersebut disusun dengan maksud untuk 

memberikan arahan kepada para mahasiswa UM yang memprogram KKN. Petunjuk ini juga digunakan 

sebagai acuan bagi dosen pembimbing lapangan (DPL) dan pengelola KKN dalam pembimbingan dan 

pendampingan mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN. Di samping itu juga dapat dimanfaatkan 

pihak terkait dengan program KKN UM. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak 

terutama tim penyempurnaan Buku Panduan Teknis dan para dosen utusan tiap fakultas yang telah 

membantu hingga terselesaikannya buku petunjuk teknis Kuliah Kerja Nyata Edisi 2 Tahun 2019. 

Kepala P2SW KKN, 

KA T A 
  
PENGANT AR  

                                                                                Dr .   H.   Agung   Winarno,   M.M.  
                                                                      NIP   196303142001121001  
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Kuliah   pengabdian   k ep ada   masyarakat   

y a n g   p e l a k s a n a a n n y a   b e r l a n g s u n g   

secara   t erus   menerus   mahasiswa   berada   

di   lokasi   selama   45   hari   efek tif . 

k egiatan   kuliah   pengabdian   k ep ada   masyarakat   yang   

peny elenggaraannya   dilakukan   berk esinambungan   

setiap   akhir   pekan   ( jum’ at,   sabtu,   minggu   /   3   x   24   J am)   

selama   ±   15   Minggu.  

MODEL 
  
BL OK MODEL 

  
SINAMBUNG  

W AKTU 

  

PELAKSANAAN  

Dari   berb agai   Ragam   KKN   yang   ditawarkan,   t er dap at   2   model   wak tu   pelaksanaannya,   yaitu   :  
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LOKASI 

KKN DI DALAM KAMPUS 

KKN yang diselenggarakan di dalam kampus Universitas Negeri Malang dimaksudkan agar 

mahasiswa mampu membantu masyarakat kampus menyelesaikan masalahnya dalam bentuk 

pelayanan, pelatihan, dan penerapan sains, teknologi dan seni sesuai dengan program studi dan 

tunjukan kepada sivitas akademika Universitas Negeri Malang dan/atau masyarakat luas. 

KKN DI lUAR KAMPUS 

KKN yang diselenggarakan di luar kampus Universitas Negeri Malang dimaksudkan agar 

mahasiswa mampu membantu menyelesaikan masalah nyata di masyarakat melalui penyebaran 

ilmu pengetahuan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan sains, teknologi dan 

seni, pelatihan, penguatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan 
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KELENGKAPAN ORGANISASI DAN 
DESKRIPSI TUGAS 

Setiap kelompok peserta KKN diharuskan menentukan mininal seorang Koordinator 

Kelompok (korkel), seorang Sekretaris dan Seorang Bendahara. Serta dapat dilengkapi 

dengan koordinator bidang misalnya koordinator bidang Sekretariatan, akamodasi dan 

perlengkapan, konsumsi, dll. (tergantung kebutuhan kelompok) 

KOORDINATOR KELOMPOK (KORKEL) 

Korkel adalah seorang mahasiswa peserta KKN yang ditunjuk dan disepakati oleh 

semua peserta melalui musyawarah untuk menjadi koordinator mahasiswa KKN 

di tingkat desa/kelurahan/lokasi KKN dan berfungsi sebagai wakil DPL dalam 

menjalin  komunikasi dengan perangkat desa, atau pihak lain yang terkait dengan 

pelaksanaan KKN. Tugas dan tanggung jawab Koordinator Kelompok : 

1. Menjalin komunikasi dengan perangkat desa, pimpinan lembaga/instansi,       tokoh masyarakat, 

dan pihak terkait lainnya. 

2. Mengkomunikasikan permasalahan kelompok kepada DPL. 

3. Mengoordinasikan perencanaan  dan pelaksanaan kegiatan kelompok. 

4. Mengoordinasikan laporan kemajuan anggota kelompok. 

5. Menerima dan mengatur dana pelaksanaan KKN, baik dari LP2M / sponsor. 

SEKRETARIS 

Sekretaris adalah seorang mahasiswa peserta KKN yang ditunjuk dan disepakati 

oleh semua peserta melalui musyawarah untuk menjadi sekretaris berfungsi 

membantu tugas-tugas kesekretariatan selama pelaksanaan kegiatan KKN. Tugas 

dan tanggungjawab sekretaris adalah koordinasi dan kerjasama serta membantu 

koordinator kelompok dalam hal menyiapkan segala keperluan administrasi yang 

diperlukan baik sejak awal pemberangkatan hingga penyelesaian laporan akhir.  

BENDAHARA 

Bendahara adalah seorang mahasiswa peserta KKN yang ditunjuk dan disepakati 

oleh semua peserta melalui musyawarah untuk menjadi bendahara berfungsi 

membantu tugas-tugas bidang keuangan selama pelaksanaan KKN. Tugas dan 

tanggungjawab bendahara adalah koordinasi dan kerjasama serta membantu 

koorditor kelompok dalam hal menghimpun, menggunakan serta melakukan 
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pencatatan semua kebutuhan terkait dengan kebutuhan keuangan pencapaian 

pelaksanaan kegiatan KKN 
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TATA TERTIB MAHASISWA 

ATURAN PEMONDOKAN 

1. Semua peserta KKN WAJIB bertempat tinggal di lokasi (pemondokan) kecuali KKN kampus 

atau karena pertimbangan mendesak setelah mendapat persetujuan Kepala PSWKKN 

2. Pemondokan peserta KKN  Pria dan Wanita berlokasi terpisah (tidak dalam satu rumah 

pemondokan). 

3. Salah satu pemondokan hendaknya digunakan sebagai POSKO KKN sebagai tempat 

koordinasi baik dengan sesama peserta KKN, DPL maupun pihak lain yang berkunjung  

4. Segala pembiayaan yang terkait dengan pemondokan, air, listrik dan sewa harus dibicarakan 

sebelum ditempati (saat negosiasi awal) dengan pemilik sehingga tidak terjadi perselisihan di 

kemudian hari. 

LARANGAN 

1. Peserta KKN tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang tidak santun yang dapat  

menimbulkan pergunjingan di masyarakat 

2. Peserta KKN dilarang membawa dan minum minuman keras ataupun obat-obat terlarang lainya 

3. Peserta KKN dilarang melakukan perbuatan negatif yang melanggar norma agama, sosial, 

asusila dan hukum 

4. Peserta KKN tidak boleh meninggalkan lokasi KKN selama melaksanakan KKN, kecuali 

melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan realisasi program-program KKN dan 

kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ijin ke DPL  

5. Peserta KKN dilarang membuat stempel KKN 

6. Peserta KKN dilarang menerima tamu diluar kegiatan KKN lebih dari pukul 21.00 WIB 

SANKSI 

Sangsi yang akan diberikan kepada peserta KKN atas pelanggaran tata tertib tergantung tingkat 

pelanggaran yang dilakukanya dan sanksi itu dapat berupa : 1) teguran/peringatan lisan, 2) 

teguran/peringatan tertulis, 3) digugurkan sebagai peserta KKN,. 
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TAHAPAN KKN 

PEMBIMBINGAN 

a.Setiap kelompok mahasiswa peserta KKN dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing Lapangan ( DPL ) 

b.DPL berasal dari berbagai prodi/jurusan di UM yang ditugasi oleh Ketua LP2M. 

c.DPL melakukan kunjungan ke lokasi sejak pemberangkatan hingga pemulangan peserta    

(Jumlah Kunjungan disesuaikan dengan Lokasi KKN, KKN di wilayah Malang Raya 6x kunjungan,     

KKN Luar Malang  3x kunjungan). 

d. Pembimbingan oleh DPL terjadwal dan dibekali Surat Tugas dari LP2M. 

MONITORING 

1.Monitoring KKN dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan KKN sesuai dengan ketentuan. 

2.Materi monitoring mencakup monitor akademik dan monitoring administatif. 

3.Monitoring dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas Pejabat Struktural UM, Tim Pengelola KKN    

(tenaga pendidik dan kependidikan) 

4.Monitoring dilaksanakan pada pertengahan pelaksanaan KKN (minggu ke-3/ke-4). 

5.Tim Monitoring dibekali instrumen yang berisi aspek administratif, kualitas program, sarana dan prasarana,    

faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan KKN serta akuntanbilitas penggunaan keuangan    (jika KKN 

terkait penggunaan sumber keuangan tertentu) 

EVALUASI 

1.Evaluasi mencakup proses kinerja  mahasiswa peserta KKN. 

2.Evaluasi proses kinerja dilaksanakan oleh Tim Pengelola KKN yang meliputi aspek perencanaan,   

pengorganisasi, pelaksanaan dan pengendalian.  

3.Evaluasi hasil kerja mahasiswa peserta  KKN dilaksanakan DPL meliputi aspek: partisipasi dalam    

pembekalan, program, pelaksanaan program, laporan akhir dan penilaian teman sejawat  ( 5 S) 4. 

Hasil penilaian kinerja mahasiswa, oleh DPL dientri secara daring melalui Siakad UM.  

5. Penentuan nilai akhir mahasiswa berpedoman pada tabel   berikut.    
  

Penilaian hasil kerja mahasiswa dilakukan mulai dari pembekalan,   
persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Butir-butir penilaian  

 sebagai berikut:   

S1 penilaian  partisipasi dalampembekalan   (10)  =...............   
S2  penilaian program (20) =..............      

S3  penilaian pelaksanaanprogram (35) =.............  
S4 penilaian laporanakhir (25) =..............     S5 

penilaian olehtemansejawat (10) _ =............._                  
     Jumlah =..................... 
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Skor 10 - 100 
Rboboumust)  +penilaian= (S5 X bobot) ( (S 1):  X100 bobot) = nilai +  (akhirS2 X bobot) + (S3 X 
bobot) + (S4 X   

  

 TAHAP PELAPORAN   

KKN 

1 LAPORAN MENYELURUH 

Laporan ini merupakan Laporan ringkasan yang berisi intisari dari 
seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama masa KKN baik program 
utama maupun program pendukung. 
Laporan diserahkan kepada Kepala PSWKKN pada AKHIR 
masa pelaksanaan KKN 

Laporan diserahkan berupa hardcopy serta softcopy dalam 
bentuk CD Laporan juga wajib di upload pada laman yang telah 
disediakan oleh LP2M UM. 

2 LAPORAN BERBASIS 
PROGRAM 

Laporan berbasis program adalah laporan tiap program 
utama (program pendukung tidak perlu dibuat laporan jenis 
ini). Laporan dikonsultasikan secara intensif kepada DPL 
sebelum KKN berakhir hingga memperoleh persetujuan 

Laporan diserahkan kepada Kepala PSWKKN disertai bukti publikasi di 
media massa dan artikel pengabdian kepada masyarakat 

Laporan diserahkan berupa hardcopy serta softcopy dalam bentuk 
CD Laporan juga wajib di upload pada laman yang telah disediakan 
oleh LP2M UM. 
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DOKUMEN ADMINISTRASI DAN 
PERSURATAN 

Dalam pelaksanakaan di lapangan, peserta KKN wajib menyiapkan dokumen administrasi meliputi: 

PROGRAM MENYELURUH 

Paling lama 5 (lima) hari mahasiswa di lokasi KKN sudah harus 
menyerahkan daftar program menyeluruh setelah mendapat persetujuan 
pihak sasaran (penanggung jawab daerah/lembaga) kepada LP2M untuk 
diajukan pengambilan bantuan dana program. Program Menyeluruh 
berisikan daftar dari program-program yang akan dijalankan selama masa 
KKN baik yang bersifat program utama maupun program pendukung. 
Proporsi antara Program Utama dan Program Pendukung yakni 80 : 20.  
Jenis program pendukung yang WAJIB dilakukan adalah bimbel/UM 
mengajar dan Membantu layanan administrasi di Kantor Desa/Tempat KKN. 

DAFTAR HADIR HARIAN 

Daftar hadir harian disiapkan oleh mahasiswa sesuai nomor urut yang 

tercantum dalam daftar peserta. Proses pengisian daftar hadir dilakukan 

pada tiap hari di malam hari sebagai bukti kehadiran di lapangan pada hari 

tersebut. Setiap kunjungan DPL daftar hadir harus dimintakan 

legalisasi/tanda tangan bukti telah diperiksa. 

BUKU KEGIATAN HARIAN 

Kegiatan harian merupakan daftar kegiatan yang dilakukan peserta KKN pada hari pelakasanaan dan dibuat setiap lembar. Dalam 
setiap lembar tersebut akan berisi laporan kegiatan yang dilakukan peserta KKN tiap harinya selama pelaksanaan KKN dan diisi tiap 
malam hari. Yang diisikan dalam dokumen ini hanyalah aktivitas peserta yang terkait dengan pelaksanaan program KKN dan tidak 
boleh berisi kegiatan pribadi diluar kegiatan pelaksanaan program KKN (misal: piket harian, jadwal memasak, bimbingan skripsi, dll 
yang sejenis). Sehingga jika suatu hari peserta ijin meninggalkan lokasi berarti hari itu dokumen ini tidak perlu diisi. Setiap kunjungan 
DPL buku harian dimintakan legalisasi/tanda tangan bukti telah diperiksa. 

DOKUMEN ADMINISTRASI  

DAN PERSURATAN 

2 3 
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Dalam pelaksanakaan di lapangan, peserta KKN wajib menyiapkan dokumen 
administrasi meliputi: 

BUKU KUNJUNGAN DPL 

Buku kunjungan DPL dibuat untuk mencatat setiap kehadiran atau kunjungan DPL 
ke lokasi KKN. Buku ini setidaknya berisi tanggal kunjungan berikut saran dan 
atau tugas yang harus dilakukan oleh peserta KKN. Setiap kunjungan DPL buku ini 
diserahkan DPL untuk diisi.  

BUKU TAMU 

Buku tamu dibuat untuk mencatat atau mendokumentasi semua pihak yang 
berkunjung ke lokasi KKN. Baik itu berasal dari pihak Universitas, Perangkat 
Desa/Kelurahan maupun Instansi lain termasuk keluarga serta teman peserta 

KKN. Setiap kunjungan DPL buku tamu 
dimintakan legalisasi/tanda tangan bukti 
telah diperiksa. 

PENGURUSAN SURAT 
MENYURAT 

Dalam  melaksanakan  KKN  mahasiswa  pada  umumnya melakukan kegiatan surat menyurat, baik untuk 

minta bantuan tenaga/bahan dari pihak lain maupun kemungkinkan dalam mencari sponsor/donatur. 

Dalam surat menyurat hendaknya: 1.Menggunakan bahasa yang lugas dan jelas; 2.Menulis nama/jabatan, 

dan alamat lengkap tujuan; 

3.Diketahui/ditandatangani oleh:  

4 

BUKU PENGHUBUNG 

Buku penghubungan dibuat dalam rangka memantau keberadaan peserta KKN jika 
meninggalkan lokasi yang tidak terkait dengan kegiatan KKN. Buku ini berisi 
namanama peserta KKN yang pada hari itu meninggalkan lokasi KKN sejak dan 
sampai kapan peserta KKN itu kembali berikut alasannya. Dengan demikian apabila 
peserta KKN meninggalkan lokasi untuk keperluan yang terkait dengan KKN tidak 
perlu mengisi buku ini, kecuali jika keperluan tersebut hingga bermalam. Setiap 
kunjungan DPL buku penghubung dimintakan legalisasi/tanda tangan bukti telah 
diperiksa. 

5 6 
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   (1) Korkel,                          (2) Kades/Lurah/Pimpinan Lembaga,  

   (3) DPL,                              (4) Kepala PSWKKN LP2M UM  
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KERANGKA LAPORAN AKHIR BERBASIS 
PROGRAM 

4. ABSTRAK 

  Perhatikan contoh penulisan Judul abstrak di bawah ini. Judul dicetak miring, diketik dengan huruf kecil, kecuali huruf   

pertama setiap kata. DPL ditulis lengkap dengan gelarnya. Di bawah judul dicantumkan kata kunci. Kemukakan tujuan   

dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan   

harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang kegiatan dan diketik dengan jarak 1 spasi maksimum   

200 kata. 

  

  
5. KATA PENGANTAR  

6. DAFTAR ISI  

7. DAFTAR TABEL  

8. DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

1. Berisi uraian tentang potensi unggulan/permasalahan yang berkembang di masyarakat dan ingin di 

selesaikan. Uraikan juga tentang program yang akan dilaksanakan (program tesebut dipilih dan disusun 

berdasarkan program pengembangan desa) untuk mengatasi masalah yang ada/mengembangkan 

potensi unggulan yang ada di desa. 

2. Dalam menyajikan program yang akan dilaksanakan, perlu disajikan alasan (a) mengapa 

programprogram tersebut yang dipilih, dan (b) apa pentingnya program tersebut bagi pihak-pihak 

terkait (perkuat dengan data) 

B. Tujuan 

Berisi tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program. 

C. Manfaat 

Berisi manfaat yang akan diperoleh bagi pihak-pihak yang terkait (Perguruan Tinggi, Pemerintahan Desa, dan  

Masyarakat).  

D. Program  dan Sasaran 

Berisi uraian tentang (a) nama kegiatan yang dikembangkan, (b) objek atau kelompok tertentu yang menjadi 

sasaran kegiatan. 

E. Target Luaran 

Berisi rincian indikator capaian kegiatan yang dituju, misalnya peningkatan produksi, efisiensi biaya, 

perbaikan sistem, peningkatan swadana dan swadaya masyarakat. Beberapa luaran wajib yang harus 

dihasilkan yakni Publikasi di media masa cetak/online/repositori PT; Publikasi ilmiah pada Jurnal 

nasional/internasional; peningkatan daya saing (efisiensi biaya, peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai 

tambah barang, jasa, diversifikasi produk,atau sumber daya lainnya); peningkatan penerapan iptek di 

masyarakat (tingkat mekanisasi, IT, dan Manajemen); perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, 

politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan, tingkat partisipasi, swadana dan swadaya; Metode 

atau sistem; produk (barang atau jasa); Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek 

ABSTRAK  

Abdul, Hakim, dkk. 2013. Laporan KKN Desa Selorejo 
Kecamatan Dau. Dosen  

Pembimbing Lapangan: Hendri Purwito, M.Si  

Kata Kunci : Wana Wisata Husada  
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dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Indikasi Geografis, Perlindungan Varietas Tanaman, 

Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu); Inovasi Teknologi Tepat Guna, dll. 
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