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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt., yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga
penyusunan Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lingkungan Universitas
Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS) ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih kami
sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kritik dan saran demi penyempurnaan
pedoman ini.
Panduan ini memuat tentang dasar pemikiran, kebijakan institusi, standar mutu, model dan
program KKN Tematik UMTAS yang diselenggarakan pada Tahun 2020 pada saat situasi pandemik
Covid-19 . Panduan juga berisi penjelasan karakteristik dan tata kelola KKN Tematik UMTAS Tahun
2020. Diharapkan panduan ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen pendamping
lapangan, serta pihak lain yang berkepentingan mengenai pelaksanaan program KKN pada masa
pandemik COVID-19 di lingkungan UMTAS. Semoga panduan ini bermanfaat bagi semua pihak,
menjadi bagian dari perjuangan merealisasikan visi dan misi UMTAS menjadi perguruan tinggi yang
Unggul, Islami, dan Terkemuka.

Tasikmalaya, Juli 2020
Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Pengertian Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dimaksud dalam panduan ini adalah program intrakurikuler

yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS) yang
memadukan bentuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, serta penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. KKN menjadi salah satu mata
kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa UMTAS.
Melalui kegiatan KKN, mahasiswa belajar mengenali dan mengkaji permasalahan yang ada
di masyarakat, serta berusaha memecahkannya dengan menggunakan pendekatan keilmuan
yang bersifat holistik-transformatif. KKN dapat mendidik mahasiswa untuk memiliki pola pikir
yang interdisipliner, terpadu, dan komprehensif. KKN juga memungkinkan mahasiswa memiliki
pengalaman melakukan praksis pengabdian kepada masyarakat, kompetensi teoretik yang
dipelajari di perguruan tinggi dapat berdialektika dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi
oleh masyarakat. Proses kegiatan tersebut akan menumbuhkembangkan kepedulian sosial dan
rasa kesejawatan mahasiswa. Secara ringkas, KKN UMTAS bertujuan:
1.

Membentuk kepribadian mahasiswa sebagai kader pembangunan.

2.

Memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa tentang cara berfikir dan bekerja
secara interdisipliner.

3.

Membina mahasiswa agar menjadi seorang inovator, motivator, dan problem solver.

4.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk turut dalam pengembangan masyarakat.
Mahasiswa belajar menghayati permasalahan masyarakat dalam konteks pembangunan dan
aktif berkontribusi dalam upaya mengatasi secara praktis mulai dari perencanaan hingga
pelaksanaan dan evaluasi program-program pengembangan dan pembangunan masyarakat.

5.

Membina semangat pengabdian mahasiswa untuk turut terlibat secara aktif dalam
memecahkan beragam persoalan masyarakat dengan didasari oleh nilai-nilai Islam yang
berkemajuan;

6.

Meluaskan wawasan dan pengalaman mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang
majemuk, sehingga memiliki kesiapan untuk berinteraksi dan bersinergi dengan pihak lain
di berbagai tingkatan dan konteks persoalan.
Umpan balik dari kegiatan KKN ini dapat dipergunakan sebagai bahan pengayaan materi

kuliah, penyempurnaan kurikulum, dan inspirasi pengembangan program demi mengoptimalkan
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pencapaian tujuan perguruan tinggi. KKN juga bisa menjadi instrumentasi untuk memperkuat
kerja sama dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka
pengembangan pendidikan tinggi dan pembangunan masyarakat dalam arti luas. KKN harus
memberi manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat karena KKN diarahkan tidak
saja kepada mahasiswa dan perguruan tinggi tempat mahasiswa belajar secara formal, tetapi juga
masyarakat serta pemerintah di mana mahasiswa melaksanakan pengabdiannya. Jadi, KKN
merupakan kegiatan yang bersifat tripartite, yaitu melibatkan setidaknya tiga lembaga:
perguruan tinggi (termasuk mahasiswa dan dosen di dalamnya), masyarakat, dan pemerintah.
Adapun bentuk manfaat yang dapat dikontribusikan kepada masyarakat dan pemerintah
antara lain berupa bantuan pemikiran dari tenaga terdidik dalam pemecahan masalah-masalah
pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Inovasi dapat
distimulasi dan dihidupkan dalam membangun kemandirian dan keberdayaan guna
meningkatkan dan mengembangkan kualitas hidup masyarakat setempat.
B.

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

3.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi.

4.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia

5.

Keputusan presiden republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana
Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

6.

Permenristekdikti No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7.

Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri
Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia tentang Panduan Penyelenggaraan
Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa
Pandemi COVID-19.

8.

Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Pendidikan
Tinggi Muhammadiyah.

9.

Rencana Induk Pembangunan (RIP) Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya.

10. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya.
11. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya.
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12. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat UMTAS (2016-2020)
13. Surat Edaran nomor: 176/ UMTAS/ A/ VI 2020 Tentang Perpanjangan dan Masa Berlaku
Perkuliahan dan Sistem Kerja dari Rumah di Lingkungan Universitas Muhammadiyah
Tasikmalaya.
C.

Kebijakan KKN di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS)
KKN di UMTAS dikembangkan berdasarkan paradigma holistik transformatif. Paradigma

ini menekankan pada keterpaduan seluruh aspek catur dharma perguruan tinggi. KKN yang
diselenggarakan oleh UMTAS merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa
dalam pengintegrasian aspek-aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian
masyarakat, serta penguatan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. KKN sebagai sebuah
kegiatan akademis intrakurikuler berpijak pada prinsip-prinsip:
1.

Holistic
KKN harus mengasuh seluruh ranah belajar mahasiswa, mencakup kognitif, afektif, dan
psikomotorik. KKN juga mengasah kepekaan mahasiswa terhadap ragam dimensi kehidupan
masyarakat, mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan
keamanan.

2.

Interdisiplinary
KKN mendidik pola pikir dan pola kerja mahasiswa yang bersifat terbuka, kritis, dan lintas
disiplin ilmu dalam memecahkan berbagai masalah masyarakat yang sifatnya kompleks. Oleh
karena itu, KKN harus diupayakan dapat melibatkan setidaknya minimal mahasiswa yang
berasal dari 3 program studi yang berbeda. Hal ini guna memperkuat capaian tujuan dan
pelaksanaan KKN yang mengarahkan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk
berpikir dan bekerja secara interdisipliner.

3.

Transformative
KKN membelajarkan mahasiswa untuk mengaplikasikan keilmuannya guna menemukan
solusi bagi problematika masyarakat, sehingga berubah ke arah yang lebih baik.

4.

Realistic
KKN diselenggarakan dengan bertumpu pada persoalan dan kebutuhan nyata di masyarakat
serta sesuai dengan sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung realisasi dan
ketercapaiannya

5. Environmental Development
KKN harus berdampak pada pelestarian serta peningkatan kualitas lingkungan baik fisik
3

maupun sosial.
6.

Research Based Community Services
KKN sebagai bentuk aktivitas akademis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
tetap harus mendasarkan diri pada kajian-kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah.

7.

Islamic
KKN dilaksanakan dengan mengindahkan dan mendorong penguatan aktualisasi nilai-nilai
Islam yang berkemajuan.
Penyelenggaraan KKN juga harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola program

bermutu, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Prinsip-prinsip pengelolaan program
KKN di UMTAS mencakup:
1.

Co-creation
KKN dirumuskan dan dikembangkan dengan mengakomodasi gagasan dan masukan dari
berbagai pihak terkait, seperti perguruan tinggi, masyarakat, dan juga pemerintah, serta
dilaksanakan dengan dukungan dari sumber daya yang ada.

2.

Co-financing
KKN terselenggara dengan mengoptimalkan dukungan pendanaan dari berbagai pihak
terkait.

3.

Flexibility
KKN diimplementasikan dengan tetap memperhatikan situasi kondisi lingkungan dan
kebutuhan pihak-pihak terkait, sehingga penyesuaian tetap terbuka tanpa mengorbankan
prinsip dasar dan tujuan utama pelaksanaan program.

4.

Sustainibility
KKN merupakan program yang menitikberatkan pada aspek keberlanjutan manfaat dan
dampak dari kegiatan di tengah masyarakat sasaran.

D.

Jenis KKN di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
KKN yang diselenggarakan UMTAS meliputi:

1.

Kuliah Kerja Nyata Tematik UMTAS

2.

Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah
Jenis KKN yang diselenggarakan di Tahun 2020 oleh Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya yaitu Kuliah

Kerja Nyata Tematik UMTAS yang prosedur pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan mengenai adaptasi
kebiasaan baru dalam masa Pandemi COVID-19.
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E.

Bobot Akademik KKN UMTAS
Pelaksanaan KKN di lingkungan UMTAS memiliki bobot akademik 3 satuan kredit semester

(sks). Maka dari itu, kegiatan ini harus dilaksanakan sama dengan kegiatan kurikuler lainnya,
yaitu melalui proses perkuliahan, evaluasi, dan penilaian. Secara ringkas, Jam Kerja Efektif Mahasiswa
(JKEM) KKN untuk beban akademik 3 sks dapat diketahui melalui sajian tabel 1 berikut.
Tabel 1. Perhitungan Waktu Pelaksanaan KKN
Kegiatan
KKN

Jumlah sks Terjadwal
3

Tidak Terjadwal

Jumlah

Terstruktur

Mandiri

Waktu

3 x 16 x

3 x 16 x 60

3 x 16 x

13.920 mnt

170 mnt

mnt =

60 mnt

(232 jam)

= 8.160 mnt

2.880 mnt

= 2.880 mnt

(136 jam)

(48 jam)

(48 jam)
(48 jam)

Berdasarkan perhitungan JKEM pada tabel 1, pelaksanaan KKN dengan bobot 3 sks
sebanding dengan 13.920 menit atau 232 jam. Jika jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) KKN
selama rata-rata 8 jam/hari, maka kegiatan KKN membutuhkan jangka waktu pelaksanaan 29
hari. Penyesuaian lama durasi pelaksanaan KKN bisa dilakukan dengan tanpa mengurangi jumlah
konversi bobot akademiknya.
F.

Prosedur Pendaftaran dan Seleksi Peserta dan DPL (Dosen Pembimbing Lapangan)
KKN
Mahasiswa atau calon peserta melakukan pendaftaran dengan melampirkan seluruh

persyaratan yang diminta. Calon peserta yang telah mendaftarkan diri dan dinyatakan memenuhi
seluruh persyaratan, selanjutnya dijadwalkan untuk

mengikuti seleksi

yang

teknis

pelaksanaannya ditentukan dan diumumkan oleh Panitia KKN UMTAS.
Sebagaimana mahasiswa atau calon peserta KKN, dosen atau calon DPL juga melakukan
pendaftaran dengan melampirkan seluruh persyaratan yang diminta. Calon DPL yang telah
mendaftarkan diri melalui usulan ketua prodi dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan,
selanjutnya dijadwalkan untuk mengikuti seleksi yang teknis pelaksanaannya ditentukan dan
diumumkan oleh Panitia dan LPPM.
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G.

Syarat Peserta
Peserta KKN UMTAS adalah mahasiswa aktif yang telah memenuhi persyaratan sebagai

berikut:
1.

Mengontrak mata kuliah KKN

2.

Telah menempuh perkuliahan minimal 100 SKS.

3.

Berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Klinik atau fasilitas
kesehatan lainnya.

H.

Syarat Dosen Pembimbing Lapangan
DPL KKN UMTAS adalah dosen tetap UMTAS yang telah memenuhi persyaratan sebagai

berikut:
1. Dosen tetap UMTAS yang telah memiliki NIDN.
2. Memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
3. Mendapatkan surat rekomendasi dari prodi homebase yang ditandatangani oleh Ketua
Prodi.
4. Menandatangani surat kesediaan mengikuti semua rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan
tanpa kecuali.
5. Lolos seleksi penerimaan DPL oleh panitia dan LPPM.
I.

Tugas dan Peran DPL KKN
Dalam pelaksanaan KKN, mahasiswa dibimbing oleh DPL dalam melaksanakan program

dan kegiatan-kegiatannya. Di lapangan, selain memperoleh bimbingan dari DPL, mahasiswa juga
memperoleh pembinaan dari aparat desa/ instansi, tokoh masyarakat dan tokoh agama tempat
dilaksanakan KKN. Pembinaan ini dimaksudkan agar program pengabdian kepada masyarakat
yang telah direncanakan bisa terlaksana.
Adapun tugas DPL adalah sebagai berikut:
1.

Mengikuti secara penuh orientasi/ pembekalan DPL dan pembekalan mahasiswa peserta
KKN yang diselenggarakan oleh Panitia KKN UMTAS.

2.

Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mahasiswa peserta KKN yang menjadi
bimbingannya dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan KKN, yaitu mulai dari
pendidikan/ pembekalan, penelitian pendahuluan dan koordinasi dengan mitra,
seminar/menyusun rencana, menyusun program KKN, melaksanakan pengabdian kepada
6

masyarakat, serta pembuatan laporan KKN.
3.

Setelah mengadakan supervisi baik secara insidental maupun terjadwal secara daring, DPL
memberi laporan hasil supervisinya, baik secara tertulis maupun lisan kepada panitia.

4.

Mengarahkan dan membimbing mahasiswa peserta KKN dalam menyusun laporan akhir
kegiatan KKN.

5.

Mengadakan evaluasi secara keseluruhan pelaksanaan KKN dan menyerahkan hasil evaluasi
(nilai akhir) masing-masing mahasiswa kepada panitia.

6.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPL bertanggung jawab kepada panitia KKN UMTAS.

7.

DPL diwajibkan mengangkat tema KKN untuk dijadikan sebagai program riset dan/ atau
pengabdian kepada masyarakat (PPM) skema kompetitif minimal untuk tingkat institusi
UMTAS.

J.

Jadwal Pelaksanaan KKN
KKN di UMTAS diselenggarakan satu kali dalam setahun, yaitu pada bulan Agustus sampai

dengan bulan September. Kepastian jadwal pelaksanaan, mulai dari pendaftaran, seleksi,
pembekalan, penerjunan di lapangan, monitoring dan evaluasi, hingga penarikan dan pelaporan
akan diumumkan secara khusus oleh LPPM dan panitia KKN.
K.

Organisasi Penyelenggara
Perencanaan dan pelaksanaan KKN UMTAS dikoordinir secara langsung oleh Panitia KKN

UMTAS dan LPPM.
L.

Pembiayaan KKN
Rincian dan besaran biaya pelaksanaan KKN dituangkan dan ditetapkan dalam Surat

Keputusan Rektor dan akan diumumkan sesudahnya.
M. Monitoring dan Evaluasi KKN
Kegiatan monitoring dilakukan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan selama KKN
berlangsung di lapangan. Setiap program kegiatan harus selalu diadakan evaluasi secara terus
menerus dan cermat. Evaluasi ini untuk menjawab pertanyaan apakah program yang
dicanangkan sudah berjalan dengan baik atau belum. Jika belum, apa tindak lanjutnya. KKN juga
harus diadakan evaluasi untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya, sesuai dengan tujuan
diselenggarakannya.
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1.

Aspek Evaluasi
a. Aspek kuantitatif, yaitu evaluasi yang berhubungan dengan apakah program-program
yang direncanakan itu sudah berjalan sesuai perencanaan atau belum.
b. Aspek kualitatif, yaitu evaluasi yang berhubungan dengan penggalian informasi,
perencanaan, dan pelaksanaan program KKN melibatkan seluruh unsur yang terkait
(peserta KKN, warga masyarakat, aparat kelurahan, dan sebagainya). Dan apakah dalam
melaksanakan programnya sudah memperhatikan aspek-aspek sosial masyarakat,
kemampuan pelaksana, dan sumber dananya. KKN sudah dapat dikatakan berjalan
dengan baik apabila pertimbangan aspek pertama dan kedua dilakukan secara optimal
oleh mahasiswa peserta KKN dan warga masyarakatnya.

2.

Model Evaluasi
Ada tiga evaluasi KKN, yaitu :
a. Evaluasi Terencana
Evaluasi terencana merupakan evaluasi yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan secara
rutin. Evaluasi ini dilaksanakan seminggu sekali dengan melibatkan pihak-pihak yang
terkait dengan pelaksanaan KKN. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui
keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program KKN, mencari kendala dan
pendukungnya serta

mengambil

langkah-langkah untuk

pelaksanaan program

berikutnya.
b. Evaluasi Insidental
Evaluasi insidental yaitu evaluasi yang diselenggarakan oleh DPL, mahasiswa peserta
KKN bersama masyarakat ketika menemukan masalah-masalah yang mendesak pada saat
melakukan program KKN.
c. Evaluasi Akhir
Evaluasi akhir adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah KKN berakhir. Evaluasi ini
dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana program KKN secara keseluruhan telah
berhasil dilaksanakan. Evaluasi akhir sangat berguna dalam menentukan dasar bagi
pelaksanaan KKN berikutnya, dan dapat pula dijadikan pijakan oleh masyarakat dan
aparat desa/ lembaga dalam menjalankan program-program pembangunan. Mahasiswa
memberikan masukan dan rekomendasi di dalam laporan akhir KKN.
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3. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Terjadwal
a. DPL, sebanyak 4 kali untuk memastikan program berjalan lancar, monitoring dan evaluasi
(Monev) dilakukan secara daring.
b. tim task-force yang terdiri dari unsur-unsur terkait sesuai dengan karakteristik KKN-nya.
Bisa melibatkan unsur pimpinan, fakultas/ prodi, LPPM, dan/pimpinan Muhammadiyah
dan Ortomnya sesuai jadwal yang ditentukan sebanyak 1 kali selama kegiatan KKN.
Pelaksanaan Monev dilakukan secara daring.
c. Panitia KKN, yang dilakukan sebanyak 4 kali selama pelaksanaan KKN. Pelaksanaan
Monev dilakukan secara daring.
N.

Standar Mutu KKN
Pelaksanaan KKN di UMTAS harus mematuhi dan memenuhi standar mutu dan prosedur

operasional yang disusun oleh LPPM dan telah mendapatkan pengesahan dari universitas.
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BAB II
TEMA DAN PROGRAM KKN TEMATIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA

A.

Konsep Dasar KKN Tematik UMTAS
KKN tematik UMTAS merupakan salah satu jenis KKN reguler yang dikoordinir secara

langsung oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas
Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS). KKN ini diharapkan mampu membelajarkan mahasiswa
secara otentik melalui praksis holistik dalam konteks kehidupan nyata bermasyarakat. Maka dari
itu, KKN UMTAS dibangun atas landasan konsep keterpaduan. Pelaksanaan KKN UMTAS
memadukan empat bidang sekaligus, yaitu: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, serta pengamalan Al-Islam dan

Kemuhammadiyahan. Keterpaduan juga

dikembangkan melalui penyusunan program-program kegiatan yang tidak saja berorientasi
jangka pendek, tetapi juga jangka panjang untuk kemajuan masyarakat mitra. Keterpaduan
dalam pelaksanaan KKN UMTAS diwujudkan melalui kerja sama antar elemen pembangunan
masyarakat, termasuk unsur pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi. Keterpaduan kerja sama
tersebut secara optimal diorientasikan mampu menstimulus terbentuknya kader-kader
pembangunan yang tumbuh dari masyarakat mitra itu.
Pelaksanaan KKN Tematik UMTAS di tahun 2020 mempertimbangkan kondisi saat ini
dimana masyarakat dunia sedang dihadapkan pada penyebaran wabah yang kemudian ditetapkan
sebagai pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Hal ini mendorong kebijakan pemerintah untuk
menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional nonalam. Kebijakan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) diambil pemerintah sebagai upaya dalam penanggulangan dan
pencegahan penyebaran COVID-19, yang kemudian saat ini beralih menjadi pola adaptasi
kebiasaan baru. Adaptasi ini tetap menekankan pada penerapan protokol kesehatan dan upayaupaya untuk tetap melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di semua aspek kehidupan
masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan KKN Tematik UMTAS dilakukan dengan konsep KKNFrom Home, dimana tidak ada penempatan mahasiswa secara berkelompok untuk bermukim di
satu lokasi tertentu, tetapi pelaksanaan kegiatan KKN dilakukan di lokasi tempat tinggal
mahasiswa masing-masing. Koordinasi dan pelaksanaan program kelompok diupayakan
dilakukan secara daring di bawah arahan dosen pembimbing lapangan dan kesepakatan dengan
mitra. Adapun prioritas utama program yaitu mendukung program kebijakan pemerintah dalam
pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.
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B.

Tema Khusus KKN Tematik UMTAS
Tema khusus KKN Tematik UMTAS merupakan tema yang harus dikembangkan oleh

semua peserta KKN Tematik UMTAS melalui program yang dilakukan. Tema khusus dalam KKN
Tematik UMTAS Tahun 2020 yaitu mengenai informasi dan edukasi untuk adaptasi kebiasaan
baru di masa pandemik COVID-19. Tema khusus dapat direalisasikan melalui programprogram yang terintegrasi dengan tema utama. Sebagai evaluasi program yang dilaksanakan
terkait tema khusus, mahasiswa wajib melakukan kegiatan:
1. Survey awal kepada masyarakat yang ada di lokasi domisili mahasiswa mengenai
pemahaman tentang COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru.
2. Survey akhir kepada masyarakat yang ada di lokasi domisili mahasiswa mengenai
pemahaman tentang COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru setelah pelaksanaan program
KKN Tematik UMTAS.
Metode survei bisa dilakukan secara daring maupun langsung dengan menerapkan
protokol kesehatan yang ketat.
C.

Tema Utama KKN Tematik UMTAS
Program KKN UMTAS bersikap tematik mencakup keterpaduan bidang pendidikan,

kesehatan, teknologi, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Adapun tema khusus pada KKN Tematik
UMTAS sebagai berikut:
1.

KKN Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga
DESKRIPSI
KKN Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) merupakan kegiatan yang
dilakukan oleh mahasiswa dalam upaya membentuk kelembagaan dan penguatan program
Posdaya. Posdaya merupakan forum silahturahmi, komunikasi, advokasi dan wadah kegiatan
penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu.
TUJUAN
a. Menguatkan fungsi-fungsi keluarga.
b. Mendorong

keluarga agar mampu membangun dirinya, sehingga meningkat

kemampuan keluarga dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya.
c. Mendorong meningkatkan mutu keluarga.
d. Mendorong terpeliharanya infrastruktur sosial berdasarkan kearifan budaya lokal,
sehingga memperkuat keutuhan sebagai bangsa Indonesia.
e. Mensosialisasikan Posdaya.
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f.

Mengidentifikasi Potensi kelembagaan dan SDM yang mendukung Pembentukan
Posdaya.

g. Pembentukan Posdaya (berbasis : Masjid, PKK, Karang Taruna).
h. Pembuatan Kepengurusan Posdaya (minimal di sahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan).
i.

Pembuatan Profil Posdaya dan pendampingan/pengisian kegiatan: Pendidikan,
Kesehatan, Kewirausahaan, Lingkungan Hidup dan Agama.

j.

Pendampingan aktifitas Posdaya (memperkuat program dan mengembangkan
program).

k. Penerapan produk IPTEKS lainnya yang relevan.
TARGET
a. Terbentuknya Posdaya (berbasis : Masjid, PKK, Karang Taruna),
b. Terdapat profil Posdaya dalam bentuk buku maupun berbasis digital.
c. Terdapat aktifitas pendampingan Posdaya (memperkuat program dan mengembangkan
program),
d. Program lainnya yang relevan dengan tujuan Posdaya.
2.

KKN Tematik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
DESKRIPSI
KKN Tematik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan kegiatan yang mendukung
penguatan PAUD di wilayah Jawa Barat, dan meningkatkan peran dan fungsi stakeholders
serta membantu pemerintah dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
program penguatan PAUD di lokasi KKN.
TUJUAN
a. Pemetaan anak usia dini.
b. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala sebagai faktor penyebab utama orang tua
tidak bersedia memberikan pengalaman belajar pada anak usia dini dan tidak
terselenggaranya PAUD.
c. Menganalisis hasil pemetaan dan identifikasi sebagai dasar untuk menentukan jenis
program PAUD.
d. Meningkatkan dan memotivasi kesadaran masyarakat dan institusi terkait akan
pentingnya program PAUD.
e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas program PAUD yang diselenggarakan oleh lembaga
yang ada di lokasi KKN.
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f.

Membentuk atau menguatkan kelompok belajar PAUD.

g. Terselenggaranya kegiatan pembelajaran PAUD dan evaluasi hasil pembelajaran.
h. Penerapan produk IPTEKS lainnya yang relevan.
TARGET
a. Terdapat data profil lembaga PAUD dan anak usia dini dalam bentuk buku ataupun
berbasis digital.
b. Teridentifikasinya potensi, kebutuhan belajar anak dan permasalahan serta faktor
penyebab tidak berkembangnya lembaga pendidikan anak usia dini di wilayah KKN
UMTAS.
c. Terbentuk kelompok belajar untuk pendidikan anak usia dini.
d. Meningkatnya kinerja pengelola PAUD di dalam pelaksanaan pembelajaran online
maupun offline.
e. Terdapat kegiatan penerapan produk iptek lainnya yang sesuai dengan potensi
pengembangan PAUD di lokasi KKN.
3.

KKN Tematik Berbasis Desa Wisata
DESKRIPSI
KKN Tematik bebasis desa wisata adalah strategi pengelolaan dan pengembangan desa
sebagai tempat wisata melalui penguatan potensi masyarakat dan pengolahan produk
unggulan desa. Produk unggulan yang dapat diciptakan dalam bentuk makanan khas daerah,
cinderamata, fashion, hasil pertanian dan peternakan. Pengelolaan dan penataan desa wisata
dilakukan melalui program yang telah dirancang oleh mahasiswa dan diselaraskan dengan
program pemerintah daerah.
TUJUAN
a. Mensosialisasikan program KKN Tematik berbasis desa wisata.
b. Mengidentifikasi potensi dan kebutuhan desa wisata.
c. Mengidentifikasi kebutuhan dan harapan wisatawan.
d. Membuat media informasi untuk mendukung pengembangan desa wisata.
e. Melakukan pengelolaan dan penataan desa wisata.
f.

Melakukan pengolahan produk makanan, kerajinan, fashion, hasil pertanian, perkebunan
dan peternakan sebagai oleh-oleh khas desa wisata.

g. Penerapan produk IPTEKS lainnya yang relevan.
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TARGET
a. Terdapat media informasi (leaflet, poster, banner, web, buku profil lokasi wisata, aplikasi
informasi desa wisata, dll) sebagai sarana informasi mengenai desa wisata.
b. Terdapat aktivitas bantuan penataan desa wisata.
c. Terdapat data potensi dan kebutuhan desa wisata.
d. Terdapat data kebutuhan dan harapan wisatawan yang datang ke desa wisata.
e. Terdapat aktivitas pengolahan produk makanan, kerajinan, fashion, hasil pertanian,
perkebunan dan peternakan sebagai produk unggulan desa wisata.
f.
4.

Program penerapan ipteks lain yang sesuai dengan potensi desa.

KKN Tematik Desa Sehat
DESKRIPSI
KKN Tematik Desa Sehat merupakan kegiatan mahasiswa KKN dalam mendukung
program siaga kesehatan di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Barat. Program KKN
Tematik Desa Sehat diharapkan mengatasi permasalahan kesehatan di masyarakata terutama
dalam lingkup keluarga.
TUJUAN
a. Memberikan pemahaman tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
b. Memberikan pemahaman kepada keluarga/masyarakat tentang Keluarga Berencana.
c. Memberikan pemahaman kepada keluarga/masyarakat tentang permasalahan Seputar
Keluarga.
d. Menanamkan kesadaran masyarakat dalam pemahaman keluarga berencana.
e. Memberikan penyuluhan kepada keluarga/masyarakat dalam program keluarga
berencana.
f.

Meningkatkan kesiagaan masyarakat dan keluarga terhadap penanganan kesehatan atau
pertolongan pertama.

g. Meningkatkan kesadaran keluarga dalam pengelolaan ekonomi keluarga, lingkungan
hidup, dan pendidikan.
h. Mengajak pasangan usia subur untuk mengikuti program keluarga berencana.
i.

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pandemi maupun wabah
lainnya.

j.

Meningkatkan layanan Kesehatan bagi masyarakat.

k. Penerapan produk IPTEKS lainnya yang relevan.
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TARGET
a. Tersosialisasikannya Program KKN Tematik Desa Sehat.
b. Terdapat peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemahaman keluarga berencana.
c. Terdapat wilayah binaan kampung Keluarga Berencana.
d. Terdapat peningkatan pola hidup bersih dan sehat.
e. Pemetaan Golongan darah masyarakat setempat.
f.
5.

Penerapan IPTEK lainnya yang sesuai dengan potensi desa.

KKN Tematik Rumah Pintar
DESKRIPSI
KKN Tematik Rumah Pintar (RP) adalah kegiatan pendampingan yang dilakukan
mahasiswa KKN dalam menguatkan keterlaksanaan program sentra yang ada di rumah
pintar. Program yang diselenggarakan dalam KKN Tematik Rumah Pintar misalnya sentra
panggung; sentra buku; sentra komputer; sentra kriya; sentra bermain; sentra bimbingan
belajar; serta sentra bercocok tanam atau sentra lainnya.
TUJUAN
a. Mengidentifikasi potensi, masalah dan kebutuhan sentra berkenaan dengan program
peningkatan kegiatan sentra di rumah pintar.
b. Mendukung dan memberdayakan sentra-sentra yang sudah ada melalui pengembangan
program pendidikan khusus.
c. Membantu menguatkan kelembagaan/pengelolaan sentra di rumah pintar.
d. Membantu pembuatan rencana program kegiatan sentra di rumah pintar.
e. Membantu melaksanakan program sentra di rumah pintar.
f.

Meningkatkan jaringan kerjasama, kualitas dan kuantitas program pembinaan sentra di
rumah pintar.

g. Penerapan produk IPTEKS lainnya yang relevan.
TARGET
a. Teridentifikasi potensi, masalah dan kebutuhan sentra berkenaan dengan program
peningkatan kegiatan sentra di rumah pintar.
b. Berkembangnya sentra-sentra di rumah pintar melalui pengembangan program khusus.
c. Terdapat peningkatan jaringan kerjasama, kualitas dan kuantitas program pembinaan
sentra di rumah pintar.
d. Terdapat peningkatan layanan sentra berbasis digital.
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e. Pengembangan produk inovasi dari sentra yang sudah ada.
6.

KKN Tematik Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
DESKRIPSI
KKN Tematik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah kegiatan
pendampingan yang dilakukan mahasiswa KKN dalam mengidentifikasi potensi pendukung,
sasaran program, menganalisa dan mensosialisasikan program pembentukan PKBM, serta
memfasilitasi terbentuknya program PKBM yang mampu memfasilitasi kebutuhan
masyarakat akan pemenuhan akses pendidikan.
TUJUAN
a. Mengidentifikasi pemetaan potensi pendukung untuk pembentukan kelembagaan pusat
kegiatan belajar masyarakat.
b. Mengidentifikasi sasaran program pembentukan PKBM.
c. Menganalisis hasil pemetaan dan identifikasi sebagai dasar untuk menentukan jenis
program PKBM.
d. Mensosialisasikan tentang program PKBM.
e. Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat/desa dan kecamatan
untuk merintis dan menjalankan program PKBM.
f.

Memfasilitasi pembentukan kelembagaan program PKBM di lokasi KKN.

g. Membantu penyusunan program PKBM di lokasi KKN.
h. Membantu melaksanakan program PKBM di lokasi KKN.
i.

Penerapan produk IPTEKS lainnya yang relevan.

TARGET
a. Identifikasi dan pemetaan potensi pendukung untuk pembentukan kelembagaan pusat
kegiatan belajar masyarakat.
b. Identifikasi sasaran program pembentukan PKBM.
c. Analisis hasil pemetaan dan identifikasi sebagai dasar untuk menentukan jenis program
PKBM.
d. Sosialisasi program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
e. Tercipta koordinasi antara tokoh masyarakat, pemerintah setempat/desa dan
kecamatan untuk merintis dan menjalankan program PKBM.
f.

Terbentuk kelembagaan program PKBM di lokasi KKN.

g. Tersusun program PKBM di lokasi KKN.
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h. Terselenggara program PKBM di lokasi KKN.
i.
D.

Penerapan produk IPTEKS lainnya yang relevan.

Luaran
Setiap peserta KKN UMTAS diharuskan menghasilkan luaran pasca kegiatan. Luaran yang

harus dipenuhi yaitu:
1.

Laporan akhir KKN UMTAS (kelompok); dan

2.

Esai tematik (individual).

3.

Video dokumentasi pelaksanaan kegiatan (kelompok).

4.

Catatan dan harian dan Logbook kegiatan.
Setiap DPL KKN UMTAS diharuskan menghasilkan luaran pasca kegiatan berupa:

1. Proposal PPM untuk skema kompetitif dan atau institusi; atau
2. Laporan Kegiatan KKN Tematik UMTAS.
3. Publikasi artikel jurnal ilmiah.
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BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN
KKN TEMATIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA
A.

Tahap Persiapan
Tahap ini meliputi :

1.

Pendaftaran mahasiswa peserta KKN.

2.

Penentuan dosen pembimbing lapangan.

3.

Pembekalan dosen pembimbing lapangan.

4.

Pembekalan mahasiswa.

5.

Daftar ulang dan pemilihan tema.

6.

Pengelompokkan oleh panitia.

7.

Peluncuran KKN Tematik UMTAS.

8.

Mahasiswa melakukan koordinasi dengan DPL dan mitra (konsultasi, koordinasi dan
perijinan ke lokasi/ kelompok masyarakat sasaran dilakukan secara mandiri oleh
mahasiswa).

B.

Tahap Pelaksanaan
1. Pelaksanaan lokasi KKN berada di daerah tempat tinggal mahasiswa dengan menerapkan
protokol kesehatan yang ketat.
2. Dilakukan secara mandiri dan tidak melakukan perpindahan secara masif dari satu desa ke
desa lainnya.
3. Diskusi dengan anggota kelompok dan DPL dilakukan secara daring.
4. Ketentuan Program yang wajib dilaksanakan oleh setiap peserta, yaitu:
a. Melaksanakan survey awal dan akhir mengenai pemahaman masyarakat tentang
informasi dan edukasi berkaitan dengan COVID-19 atau pola adaptasi kebiasaan baru.
b. Melaksanakan minimal 1 program baik berupa produk ataupun program layanan
masyarakat yang berkaitan dengan tema khusus, tema utama atau mengintegrasikan
tema khusus ke dalam tema utama sesuai dengan karakteristik dan potensi desa.
c. Melaksanakan kegiatan pengamalan Al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam kegiatan
harian atau terintegrasi dalam program utama.
5. Menyusun matriks program dengan mempertimbangkan hasil identifikasi sasaran program.
Matriks program di upload melalui google drive kelompok.
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6. Menyusun materi, metode dan media yang sesuai untuk realisasi program.
7. Melaksanakan program termasuk mendokumentasikan kegiatan (foto, video, daftar hadir
dan kelengkapan lainnya).
8. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan dan Mitra,
untuk mempersiapan produk, materi program layanan serta teknis kegiatan program di
lapangan.
9. Membangun kerjasama dengan semua pihak di lokasi KKN.
10. Implementasi kegiatan atau program di masyarakat dengan memperhatikan protokol
kesehatan yang ketat.
C.

Tahap Monitoring dan Evaluasi
1. Monitoring dan Evaluasi oleh DPL, dilakukan sebanyak 4 kali selama kegiatan KKN secara
daring.
2. Monitoring dan Evaluasi oleh Pimpinan dan Panitia (sesuai dengan jadwal yang ditentukan
secara daring).

D.

Tahap Pelaporan
1. Setiap kelompok membuat google drive yang berisi folder untuk masing-masing anggota,
dibawah koordinasi DPL.
2. Mengisi catatan harian dan logbook sesuai dengan format yang disediakan, kemudian
menguploadnya pada folder di google drive setiap hari dengan melampirkan bukti
dokumentasi kegiatan.
3. Penyusunan laporan akhir.
4. Seminar hasil KKN.
5. Penilaian.

E.

Tata Tertib Peserta KKN
1. Peserta KKN wajib mengikuti ketentuan:
a. Melaksanaan KKN di lokasi tempat tinggal masing-masing sesuai dengan ketentuan
yang sudah ditetapkan.
b. Mengikuti seluruh kegiatan pembekalan.
c. Mengikuti Pembagian kelompok yang ditentukan oleh panitia KKN.
d. Survey lokasi, pemetaan potensi desa dan izin melaksanakan kegiatan KKN dari desa
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sebelum menyusun program.
e. Bersama dengan DPL melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan Ketua
Ranting/Cabang Muhammadiyah yang ada di lokasi KKN.
f.

Membuat laporan kegiatan KKN.

2. Kegiatan KKN
Setiap kelompok peserta KKN wajib membuat:
a. Membuat google drive untuk pelaporan kegiatan KKN.
b. Struktur organisasi peserta KKN di setiap kelompok.
c. Jadwal dan rencana kerja dalam bentuk tabel selama kegiatan yang dilengkapi tanda/
simbol telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan beserta penanggung jawab
kegiatan tersebut.
d. Mengisi daftar hadir mahasiswa selama kegiatan KKN.
e. Buku catatan konsultasi dengan DPL dan Panitia KKN yang diupload ke dalam google
drive masing-masing.
f.

Buku administrasi/ agenda kegiatan harian yang diupload ke dalam google drive
masing-masing.

3.

Pembekalan KKN
a. Mahasiswa calon peserta KKN wajib mengikuti semua kegiatan pembekalan sesuai
dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia KKN secara daring.
b. Selama mengikuti pembekalan, mahasiswa calon peserta KKN wajib berpakaian sopan
dan rapi serta memakai jaket almamater.
c. Selama mengikuti pembekalan, mahasiswa calon peserta KKN wajib menjaga
ketertiban dan ketenangan sehingga pembekalan berjalan lancar.
d. Pada setiap sesi pembekalan/tatap muka, mahasiswa calon peserta KKN wajib mengisi
presensi kehadiran, yang nantinya dijadikan sebagai salah satu komponen penilaian
KKN.
e. Bagi mahasiswa calon peserta KKN yang tidak mengikuti atau tidak lulus pembekalan,
tidak diperbolehkan mengikuti pelaksanaan KKN di lokasi KKN.
f.

Setelah selesai mengikuti pembekalan, mahasiswa calon peserta KKN beserta
kelompoknya wajib menyusun rencana program dan kegiatan KKN dengan bimbingan
DPL.

4. Pelaksanaan KKN
a. Sesuai dengan kebijakan PSBB dan aturan bersama menteri pendidikan dan
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kebudayaan, Mahasiswa peserta KKN melakukan kegiatan KKN di lokasi tempat
tinggal masing-masing, semua akomodasi menjadi tanggung jawab peserta KKN.
b. Mahasiswa peserta KKN wajib melaksanakan kegiatan KKN dengan penuh pengabdian
dan tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi selama KKN berlangsung. Mahasiswa
peserta KKN wajib membina kerjasama antar sesama mahasiswa KKN, masyarakat,
instansi pemerintah/swasta, Persyarikatan Muhammadiyah, dan pihak-pihak terkait.
c.

Mahasiswa peserta KKN wajib menggunakan atribut/identitas mahasiswa KKN (jas
almamater/ jaket KKN dan buku harian) dan tidak boleh hilang atau diberikan kepada
orang lain. Kehilangan salah satu atribut KKN harus segera melaporkan diri kepada
panitia KKN dengan membawa surat keterangan dari kepolisian setempat.

d. Mahasiswa peserta KKN tidak dibenarkan melakukan kegiatan politik praktis baik
secara langsung maupun tidak langsung.
e. Mahasiswa peserta KKN harus bersikap sopan, mencerminkan kepribadian yang luhur
untuk senantiasa menjunjung tinggi nama baik dan citra almamater serta menjadi
uswatun hasanah bagi masyarakat.
f.

Mahasiswa peserta KKN tidak dibenarkan terlibat dalam masalah Napza, asusila, dan
tindakan kriminal lainnya.

g. Mahasiswa peserta KKN tidak dibenarkan memberikan keterangan pers kepada
wartawan atau media massa. Keterangan pers tentang KKN hanya diberikan oleh
panitia KKN.
h. Mahasiswa yang menyelenggarakan seminar, pengajian, pelatihan, dan sejenisnya
wajib mengkonsultasikan pemateri kepada DPL, PRM, PCM, dan Desa terkait dan
mematuhi protokol kesehatan yang ada.
i.

Mahasiswa peserta KKN wajib mencatat kegiatan harian secara teratur dan tertib pada
buku aktivitas harian sebagai laporan kegiatan rutin (dilaporkan secara online) dan
bahan penilaian oleh DPL.

j.

Mahasiswa peserta KKN tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi kegiatan KKN tanpa
ijin dari Kordes dan DPL masing-masing.

k. Mahasiswa peserta KKN wajib menuntaskan semua kegiatan yang telah
diprogramkan.
l.

Mahasiswa peserta KKN yang melanggar tata tertib akan dikenai sanksi.

m. Bagi mahasiswa peserta KKN berstatus PNS/ bekerja diatur agar tidak mengganggu
pelaksanaan kerja peserta KKN yang bersangkutan.
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5.

Sanksi
a. Peringatan tingkat I
Panitia KKN menyampaikan secara lisan atau tertulis terhadap peserta KKN yang
melakukan pelanggaran ringan, seperti:
1)

Tidak melaporkan kegiatan harian sampai satu minggu secara berturut-turut.

2)

Tidak membuat rencana kerja secara kolektif,

3)

Tidak mengisi daftar hadir yang disediakan,

4)

Mengisi daftar hadir melebihi tanggal/hari yang sedang berjalan, dan

5)

Meninggalkan kegiatan tanpa ijin.

b. Peringatan tingkat II
Berupa teguran keras dan diberikan kepada peserta KKN yang telah mendapat
peringatan I, tetapi masih belum ada perbaikan. Peringatan Tingkat II dapat juga
diberikan langsung tanpa peringatan Tingkat I kepada peserta KKN yang melakukan
pelanggaran lebih berat.
c. Peringatan tingkat III
Disampaikan secara tertulis kepada peserta KKN yang telah melakukan pelanggaran
berat, misalnya:
1) Telah mendapatkan peringatan I dan II tetapi belum ada perbaikan.
2) Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal,
tindakan asusila, terlibat dalam masalah Napza, kegiatan yang menjurus ke arah
kegiatan politik praktis, unjuk rasa, kegiatan yang menyebabkan timbulnya
keresahan masyarakat di lokasi KKN.
3) Melakukan perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindakan yang mencemarkan
nama baik almamater UMTAS.
4) Melakukan segala perbuatan yang bersifat kecurangan dan pemalsuan, misalnya
pemalsuan tanda tangan pada surat ijin, pemalsuan tanda tangan pada buku
laporan, proposal dan lain-lain.
5) Membuat kop surat dan stempel dengan mengatasnamakan panitia KKN UMTAS.
d. Pemberian sanksi dengan peringatan tingkat III dilakukan dengan prosedur sebagai
berikut:
1) Memanggil/ menarik peserta KKN yang bersangkutan ke kampus UMTAS.
Selanjutnya dilakukan sidang terhadap peserta KKN yang bersangkutan, yang
dihadiri oleh DPL, Panitia KKN, dan Pejabat yang berwenang lainnya yang
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dianggap perlu untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada peserta
KKN tersebut.
2) Apabila keadaan sangat memaksa, sanksi di lokasi dengan sekurang-kurangnya
dihadiri oleh DPL dan panitia KKN untuk kemudian diajukan ke ketua LPPM.
e. Sanksi yang diberikan kepada peserta KKN yang melakukan pelanggaran berat dapat
berupa:
1) Meneruskan kegiatan di lokasi tetapi mendapatkan pengurangan nilai, bila perlu
sampai batas maksimal.
2) Pembatalan peserta KKN yang bersangkutan dari keikutsertaannya dalam KKN
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Lampiran 1. Form Kesediaan (DPL KKN)
KOP
FORMULIR KESEDIAAN
MENJADI DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)
KKN ……………
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nama
Alamat
Telp Rumah & HP
Fakultas/Jurusan
NIDN & NBM
Pendidikan
Jabatan Struktural**
Jabatan Fungsional**
Pengalaman DPL

:
:
:
:
:
: S2/S3*
:
:
: 1. Tahun di
2. Tahun di
10. Pengalaman Organisasi Sosial/Pengabdian Masyarakat :
11. Kepakaran
:
12. Keahlian Lainnya
:
Bersedia menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Universitas Muhammadiyah
Tasikmalaya, dengan kewajiban sebagai berikut :
1. Memahami Konsep KKN.
2. Mengikuti semua sesi pembekalan DPL .
3. Megkoordinasi dan mendampingi pelaksanaan survey ke desa bersama mahasiswa.
4. Mengikuti acara pembekalan mahasiswa.
5. Mendampingi dan membimbing dalam pembuatan program dan pelaksanaan kegiatan di
lapangan.
6. Bertanggung jawab selama pelaksanaan KKN di Desa.
7. Berkoordinasi dengan Kepala Desa dan pimpinan formal lainnya tentang kegiatan KKN.
8. Membina kerjasama dengan perangkat desa, pemerintah daerah, instansi terkait, Ranting
Muhammadiyah & ‘Aisyiyah serta masyarakat setempat.
9. Minimal melakukan empat kali monev selama pelaksanaan KKN.
10. Bertanggung jawab terhadap terselesaikannya laporan mahasiswa.
11. Bersedia ditempatkan di lokasi manapun.
12. Dalam melaksanakan tugasnya, DPL bertanggung jawab kepada panitia.
13. Membuat proposal Abdimas, terutama proposal KKN PPM.
Tasikmalaya, …………….....
Yang menyatakan,
------------------------------24

Lampiran 2. Form Struktur Program Kerja KKN

CONTOH MATRIK PROGRAM KERJA DAN TAHAP-TAHAP KEGIATAN
Nama Desa/ Kelompok
Nama ketua tim
Nama Kecamatan
Jumlah anggota tim

: ……………….
: …………….....
: ……………….
: …………….....

Nama Kabupaten/Kota

: ……………….

Program dan TahapTahap Kegiatan
Nama Program
1. Tahap persiapan
a. Penjajagan/pendekatan
b. Identifikasi potensi dan
pendekatan dan
pemetaan
c. Lokakarya mini
d. Pemantapan rancangan

Volume

5x
5x

Jumlah Dukuh/RW
Target dilakukan
Tgl. Mulai tugas
Tanggal rencana selesai tugas

Sasaran

Nama 5
desa/RW
lembaga dan
penduduk pra
sejahtera
perangkat desa
dan penduduk

Jadwal
(Minggu ke)

1
1
2
2

:
:
:
:

Bentuk Kegiatan
Rapat dengan tokoh
kunjungan rumah
rapat musyawarah
desa

Pelaksana

Realisasi
Pelaksanaan

Ketua tim
anggota/kader
Ketua/anggota
ketua/kader/
kades
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2. Tahap pelaksanaan
Program Kewirausahaan
a. Penyuluhan
3x
UB/koperasi
3 unit
b. Pelatihan
12 orang
organisasi/manajemen
3 pos
c. Pengenalan
3 pos
lembaga
keuangan
d. Tata cara peminjaman
modal
e. Mekanisme simpan
pinjam/tanggung
renteng di kelompok
f. Pelatihan magang
usaha
Dst sesuai program lainnya

Mengetahui,
......................... 20..
Dosen Pembimbing Lapangan

Dukuh I, II, III
30 kader Dukuh
I, II, III
Dukuh I, II, III
Tiga dukuh/ UB

3
3
4
4
4
5

Mhs/sektor ybs
Pertemuan Kelompok Mhs/sektor ybs
Pertemuan Kelompok Mhs/lemb. Keu
Latihan/magang
Mhs/lemb. Keu
Pertemuan klp
UB kelpk lain
Pertemuan klp Magang Mhs/sektor ybs
kader
Mhs/kader
Mhs/sektor ybs
Kader/pos lain
Mhs/kader
Mhas/guru/kader

Tasikmalaya,
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Lampiran 3. Form Logbook DPL
CATATAN HARIAN KEGIATAN (LOGBOOK) KKN ………..

Kelompok KKN
Tanggal
Hari ke-

:
:
:

Kegiatan

Dokumen Pendukung

Mengetahui,
Koordinator Lapangan

Dosen Pembimbing Lapangan

_________________________________________

_____________________________________________
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Lampiran 4. Form Logbook Mahasiswa
CATATAN HARIAN KEGIATAN (LOGBOOK) KKN ………..

Kelompok KKN
Lokasi KKN
Tanggal
Hari ke-

:
:
:
:

Kegiatan

Dokumen Pendukung

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Lapangan

Tasikmalaya, ...................................20..
Nama Mahasiswa,

__________________________

___________________________________
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Lampiran 5. Form Laporan Presensi Mahasiswa

DAFTAR HADIR HARIAN MAHASISWA PESERTA KKN ……..
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA

DESA/KELURAHAN
DPL

NO

NAMA

:
:

NIM

Lokasi KKN

KEHADIRAN MAHASISWA
AGUSTUS
TOTAL
1
2
3
4
5 DS
T

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Lapangan

Tasikmalaya, ...................................20..
Ketua Kelompok,

__________________________

___________________________________

%

KETERANGAN
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Lampiran 6. Struktur Laporan Akhir KKN
FORMAT PENULISAN LAPORAN KKN
Halaman Sampul Halaman Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Analisis Permasalahan
1.2 Tujuan dan Manfaat
BAB II PENYUSUNAN PROGRAM KERJA
2.1 Pendataan dan Pemetaan
2.2 Rancangan Program Kerja
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
3.1 Program Kerja dan Sasaran
3.2 Langkah-Langkah Pelaksanaan
3.3 Pencapaian Program Kerja
3.4 Hasil yang telah dicapai dari program kerja
3.5 Dukungan yang diperoleh dan masalah-masalah yang masih dijumpai
BAB IV KESIMPULAN
4.1 Kesimpulan dan Saran
4.2 Evaluasi
4.3 Rekomendasi & Tindak Lanjut
Penjelasan:
1. Kata Pengantar, dalam kata pengantar diuraikan tentang :
a. Bahwa KKN merupakan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi
b. Topik garapan dalam KKN
c. Lokasi dan kelompok sasaran
d. Waktu dan tempat pelaksanaan KKN
e. Ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu
1. Analisis Permasalahan, (uraian dalam analisis permasalahan berdasarkan hasil penelitian),
adapun yang diuraikan tentang :
a. Latar belakang/konteks
b. Indikatornya
c. Faktor penyebabnya
d. Akibat-akibat samping masalah
e. Pendorong, pelaku
f. Rumusan masalah
2. Tujuan, dalam tujuan/target diuraikan tentang target-target perubahan sosial yang hendak
dicapai melalui KKN.
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3. Manfaat, dalam manfaat diuraiakan tentang manfaat apa yang diperoleh melalui KKN ini.
4. Pendataan dan Pemetaan :
Menguraikan tentang daya dukung yang ada dalam pelaksanaan KKN
(berdasarkan hasil penelitian), data yang dimaksud bisa berupa :
a. Alam dan fisik
b. SDM, Keahlian, Pendidikan
c. Teknologi, hasil pembangunan
5. Rancangan Program Kerja :
Rancangan awal secara umum sebelum pelaksanaan
6. Program Kerja dan Sasaran, dalam hal ini yang diuraikan adalah rencana kerja yang akan
dilaksanakan, waktu pelaksanaan, pelaksana (bisa menyebutkan nara sumber yang disertakan),
alat yang digunakan, dan sasarannya siapa.
7. Langkah-langkah Pelaksanaan, menguraikan :
a. Program-program yang dilaksanakan
b. Mengembangkan proses dan tahapan-tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
c. Kegiatan mahasiswa KKN, reaksi masyarakat, bantuan instansi terkait dan sebagainya.
8. Pencapaian Program Kerja
Prosentase keberhasilan pencapaian program kerja
9. Simpulan dan Saran, menguraikan :
a. Memuat kesimpulan pelaksanaan KKN yang berisi hasil kegiatan KKN.
b. Saran untuk pihak-pihak terkait (di masyarakat)
10. Evaluasi, menguraikan tentang hasil evaluasi total terhadap pelaksanaan program KKN.
Adapun yang dievaluasi antara lain keserasian pelaksanaan dengan rencana, penghambat dan
pendukung, serta dampak jangka panjang.
11. Rekomendasi, menguraikan tentang :
a. Rekomendasi berisi tentang saran atau solusi yang mungkin dapat dilaksanakan untuk
perbaikan program dalam rangka peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
oleh Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya di masa akan datang, dan rekomendasi
dari desa/lokasi untuk bisa ditempati lagi atau tidak.
b. Tindak lanjut, dalam hal ini dijelaskan tentang: persoalan apa yang hendak ditindak
lanjuti, langkah-langkah tindak lanjut serta siapa yang menindaklanjuti (masyarakat/
aparat).
13. Lampiran :
a. Foto asli kegiatan KKN minimal setiap Proker .
b. Peta desa/kelurahan, struktur organisasi pemerintahan desa, dsb.
c. Diskripsi pembiayaan KKN.
d. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
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Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan :
1. Laporan akhir disusun secara berkelompok
2. Sebelum dicetak, konsep laporan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPL
3. Laporan diketik rapi pada kertas HVS ukuran A4 dengan spasi 1,5 font Times New Roman 12
4. Laporan harus memperoleh pengesahan dari DPL dan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan atau
lokasi
5. Penggandaan laporan KKN menyesuaikan kebutuhan
a. 1 eksemplar untuk desa/kelurahan/lokasi KKN UMTAS
b. 1 eksemplar untuk kecamatan (sesuai kebutuhan)
c. Untuk LPPM, laporan diserahkan dalam bentuk soft copy di google drive kelompok dan
hardcopy sebanyak 2 rangkap.
6. Penyerahan soft copy laporan ke LPPM sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan untuk
desa/kelurahan/kecamatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah KKN UMTAS berakhir.
7. Cover laporan hard copy untuk KKN UMTAS dijilid dengan warna hijau muda dan diserahkan
ke LPPM secara langsung sesuai dengan waktu yang ditentukan.
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Lampiran 7. Form Struktur Esai Peserta KKN
Berisikan kumpulan pengalaman peserta KKN di desa atau lokasi masing-masing, yang dituangkan
dalam tulisan berisi tentang;
1. Latar belakang permasalahan
2. Solusi
3. Kesan dan Pesan
Dengan ketentuan penulisan minimal tiga lembar, Times New Roman 12, spasi 1,5 dan tulisan yang
terkumpul akan dibukukan berbentuk Buku Bunga Rampai Hasil Pengabdian Mahasiswa.
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Contoh Halaman Sampul

LAPORAN AKHIR
KULIAH KERJA NYATA UMTAS

Disusun oleh :

1.

Annisha Nurulhaq

NIM

2.
Dera Bahtera
3.
Iqbal Rahmatillah
4.
Siti Komariah
Dst.......

NIM
NIM
NIM

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA
2020
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Contoh Halaman Pengesahan

LAPORAN AKHIR
KULIAH KERJA NYATA UMTAS

Laporan ini telah disetujui dan disahkan pada
tanggal ......................

Mengetahui
Kepala Desa ------------------------

.......................................................
Nama lengkap, TTD dan stempel

Menyetujui,
Dosen Pendamping Lapangan

Anggia Suci Pratiwi, M.Pd.
NIDN. 0023018703

Mengesahkan,
Kepala LPPM
Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Dr. Mujiarto, S.T., M.T.
NIDN. 0424027801
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Lampiran 8. Form Penilaian Akhir
A. EVALUASI PESERTA KKN DALAM PENDIDIKAN/PEMBEKALAN
KEHADIRAN

SKOR

100 %
Kurang 1 sesi
Kurang 2 sesi
Kurang 3 sesi
Kurang 4 sesi dst

5
4
3
2
1

KEAKTIFAN
BICARA/BERTANYA
4 kali ke atas
3 kali
2 kali
1 kali
Tidak pernah

SKOR
5
4
3
2
1

B. EVALUASI PESERTA KKN DALAM PENELITIAN PENDAHULUAN
KEMAMPUAN MAHASISWA MELIBATKAN WARGA
SKOR
MASYARAKAT
Keterlibatan warga 81 – 100 %
5
Keterlibatan warga 61 – 80 %
4
Keterlibatan warga 41 – 60 %
3
Keterlibatan warga 21 – 40 %
2
Keterlibatan warga < 21 %
1

TUGAS/
TES AKHIR
Skor 81 – 100
Skor 61 – 80
Skor 41 – 60
Skor 21 – 40
Skor 20 ke bawah

MEMADAI/TIDAKNYA INFORMASI /DATA
Sangat memadai
Memadai
Cukup memadai
Kurang memadai
Tidak memadai

SKOR
5
4
3
2
1

SKOR
5
4
3
2
1

C. EVALUASI PESERTA KKN DALAM KEGIATAN SEMINAR DAN PENYUSUNAN PERENCANAAN/PROGRAM
RELEVANSI PROGRAM TERHADAP
MASALAH
Sangat relevan
Relevan
Cukup relavan
Kurang relevan
Tidak relevan

SKOR
5
4
3
2
1

KEMAMPUAN MAHASISWA MELIBATKAN
WARGA MASYARAKAT
Keterlibatan warga 81 – 100 %
Keterlibatan warga 61 – 80 %
Keterlibatan warga 41 – 60 %
Keterlibatan warga 21 – 40 %
Keterlibatan warga < 21 %

SKOR
5
4
3
2
1
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D. EVALUASI PESERTA KKN DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KEMAMPUAN MAHASISWA
DAN WARGA
MELAKSANAKAN
SangatPROGRAM
baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat kurang

SKOR

5
4
3
2
1

PEMBAGIAN TUGAS DALAM
MELAKSANAKAN PROGRAM
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat kurang

SKOR

SKOR

5
4
3
2
1

KEMAMPUAN MENEMUKAN
HAMBATAN DAN
MELAKUKAN LANGKAH
UNTUK
MENGATASI
Sangat
baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat kurang

SKOR

KUALITAS/MUTU LAPORAN

SKOR

5
4
3
2
1

E. EVALUASI PESERTA KKN DALAM PEMBUATAN LAPORAN
KETEPATAN WAKTU
Tepat waktu
Mundur 1 hari
Mundur 2 hari
Mundur 3 hari
Mundur > 3 hari

SKOR
5
4
3
2
1

KELENGKAPAN LAPORAN
Lengkap 81 – 100 %
Lengkap 61 – 80 %
Cukup 41 – 60 %
Kurang 21 – 40 %
Kurang < 21 %

5
4
3
2
1

Mutu 81 – 100 %
Mutu 61 – 80 %
Mutu 41 – 60 %
Mutu 21 – 40 %
Mutu < 21 %

5
4
3
2
1

Skor akhir = --------------- x 100 = ………….
65
Konversi Skor ke Nilai
Huruf Angka
A
4,00
A3,67
B+
3,33
B
3,00
B2,67
C+
2,33
C
2,00
D
1,00
E
0,00

Interval
85≤ A ≤100
80≤ A- 85
75≤ B+ 80
70≤ B 75
65≤ B- 70
60≤ C+ 65
55≤ C 60
40≤ D 55
0≤ E 40
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PENILAIAN MAHASISWA KKN UMTAS 20....

DPL

No.

:

Nama
Mahasiswa

NIM

Lokasi
KKN

Penilaian
1

2

3

4

5

6

7

8

Total
9

10

11

12

Skor
Akhir

Nilai
Angka

Nilai
Huruf

Ket

13

Tasikmalaya, ...................................................

Dosen Pembimbing Lapangan
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Lampiran 9. Form Evaluasi Stakeholders
EVALUASI STAKEHOLDER
NAMA
LEMBAGA
LOKASI
NO

:
:
:
KATEGORI

1.

Aspek Inovatif

2.

Pelaksanaan Kegiatan

3.

Output yang Dihasilkan

4.

Manfaat bagi Masyarakat

5.

Dampak Ekonomis

6.

Dampak Sosial dan Budaya

HASIL

KRITIK/SARAN

KETERANGAN

Tasikmalaya, .............................................

(Nama Stakeholder)
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Lampiran 10. Form Monitoring dan Evaluasi DPL

DESA / KELOMPOK
KECAMATAN
KUNJUNGAN

:
:
:

LEMBAR MONEV DPL KKN
…………………………….
…………………………….
I / II / III / IV *)
HADIR

HARI

JUMLAH
MAHASIWA
DI LOKASI

PELAKSANAAN TANGGAL
KUNJUNGAN
JAM

TIDAK
HADIR
IZIN

PELAKSANAAN PROGRAM
NAMA
PROGRAM

TGL

BENTUK
KEGIATAN

CAPAIAN
(%)

HAMBATAN

REKOMENDASI
UNTUK
KELOMPOK

CATATAN HASIL KUNJUNGAN

Tasikmalaya, ...................................................

Dosen Pembimbing Lapangan
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Lampiran 11. Form Monitoring dan Evaluasi Panitia

1

BLANGKO MONITORING KKN .................
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA
Desa/Kelurahan/Kelompok
:

2

Kecamatan

:

3

Kabupaten

:

4

DPL

:

5

Waktu Monitoring

6

Hari

:

Tanggal

:

Keadaan Mahasiswa/Peserta
KKN
Jumlah Mahasiswa

:

Berada di tempat

:

Yang tidak hadir

:

Keterangan yang tidakhadir

:

7 Hasil observasi lapangan saat monitoring
No.

Pelaksanaan
Program Bidang:

Keterlibatan (%)
Mahasiswa

Capaian Permasalahan
Program
Masyarakat DPL
(%)

Keterangan
Tambahan
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1. Usulan untuk Desa
a. ...........................................................................................................................................................................................
b. ...........................................................................................................................................................................................
c. ...........................................................................................................................................................................................
d. ...........................................................................................................................................................................................
e. ..........................................................................................................................................................................................
2. Usulan untuk peserta KKN
a. ...........................................................................................................................................................................................
b. ................................................................................................................................................................ ...........................
c. ...........................................................................................................................................................................................
d. ...........................................................................................................................................................................................
e. ..........................................................................................................................................................................................

Koordinator Desa,

Tasikmalaya ,............................
Tim Monitoring

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

(.....................................)
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Lampiran 12. Form Kuesioner Penilaian Mahasiswa Terhadap Dosen/
Pemateri Pembekalan KKN

KUESIONER PENILAIAN MAHASISWA
TERHADAP DOSEN / PEMATERI PEMBEKALAN KKN UMTAS 2018
Kami mengharapkan para mahasiswa/mahasiswi peserta KKN Universitas Muhammadiyah
Tasikmalaya untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan obyektif, untuk kepentingan bersama.
Petunjuk Pengisian :
1. Kuesioner ini dibagikan dan diisi di kelas
2. Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban dan tuliskan angka jawaban pada kotak
(□) sebelah kanan pertanyaan
3. Jumlahkan seluruh angka jawaban dan tuliskan pada kotak (□) paling bawah
4. Isilah kotak saran/komentar yang telah disediakan
Nama Dosen/Pemateri :

Materi Pembekalan

:

Pertanyaan :
1. Apakah Dosen menguasai materi yang diberikan pada saat pembekalan?
1. Tidak menguasai
3. Cukup menguasai
2. Kurang menguasai
4. Sangat menguasai
2.

Apakah contoh-contoh yang diberikan dosen sesuai dengan pengalaman KKN?
1. Tidak sesuai
3. Cukup sesuai
2. Kurang sesuai
4. Sangat sesuai

3.

Apakah Dosen pada saat memberi pembekalan dapat menjelaskan dengan baik?
1. Tidak baik
3. Cukup baik
2. Kurang baik
4. Sangat baik
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4.

Apakah Dosen memberikan tanggapan yang baik atas pertanyaan dari mahasiswa?
1. Tidak pernah
3. Kadang-kadang
2. Jarang
4. Selalu

5.

Apakah Dosen menyajikan materi pembekalan secara berurutan?
1. Tidak berurutan
3. Cukup berurutan
2. Kurang berurutan
4. Sangat berurutan

6.

Apakah dosen berusaha membuat mahasiswa tertarik mengikuti pembekalan?
1. Tidak berusaha
3. Cukup berusaha
2. Kurang berusaha
4. Sangat berusaha

7.

Apakah dosen memulai dan mengakhiri pembekalan tepat waktu?
1. Terlambat
3. Memulai lebih awal
2. Mengakhiri lebih cepat 4. Tepat waktu

8. Apakah cara dosen memberikan pembekalan dapat meningkatkan
minat & semangat mahasiswa untuk mengikuti KKN?
1. Tidak meningkatkan
3. Cukup meningkatkan
2. Kurang meningkatkan 4. Sangat meningkatkan
9.

Apakah dosen menguasai kelas dengan baik?
1. Tidak menguasai
3. Cukup menguasai
2. Kurang menguasai
4. Sangat menguasai

10. Apakah Dosen menggunakan rujukan / referensi yang jelas?
1. Tidak jelas
3. Cukup jelas
2. Kurang jelas
4. Sangat jelas
Saran/Komentar :

Total Nilai
Jawaban
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