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KATA PENGANTAR 
 

 
Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri 

Malang merupakan buku petunjuk yang berisi jabaran operasional 
tentang langkah-langkah proses 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. Selain itu, petunjuk ini juga dapat digunakan 
sebagai acuan bagi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Pengelola 
KKN dalam pembimbingan dan pendampingan mahasiswa yang sedang 
melaksanakan KKN. 

Program KKN bagi mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk KKN 
tematis. KKN tematis adalah program KKN nonfisik yang dirancang 
berdasarkan tema-tema yang secara akademis relevan dengan bidang 
keahlian mahasiswa. Dalam pelaksanaan program tersebut, peserta 
KKN diarahkan dan ditempatkan di lokasi KKN dengan tema tertentu 
sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan demikian, program KKN 
tematis ini lebih terarah dan lebih bermanfaat bagi pengembangan 
kompetensi akademik mahasiswa. 

Program KKN tematis memerlukan penanganan secara sungguh-
sungguh oleh berbagai pihak yang terkait. Untuk menyamakan persepsi 
pihak-pihak penyelenggara dan pelaksana KKN serta memperlancar 
dan menyukses pelaksanaan program KKN diperlukan panduan 
operasional yang dapat dijadikan acuan. Karena itu, buku Petunjuk 
Teknis KKN tersebut disusun dan dikembangkan untuk dapat 
digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa, dosen pembimbing lapangan 
(DPL), dan pihak P2SWKKN LP2M.  

         
 

KAPUS PSW KKN, 
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PETUNJUK TEKNIS KULIAH KERJA NYATA 
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) 

 
 
PESERTA KKN 

Peserta KKN adalah mahasiswa Program S-1 Universitas Negeri 
Malang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 
1) Perolehan SKS (satuan kredit semester) 

 untuk masukan SLTA paling sedikit sudah memperoleh 100 sks. 
 untuk masukan diploma II paling sedikit sudah memperoleh 60 

sks. 
 untuk masukan Sarjana Muda dan Diploma III/PGSLA paling se-

dikit sudah memperoleh 30 sks. 
2) Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat dokter) dan 

tidak sedang hamil. 
3) Diluar mata kuliah KKN dibolehkan memprogram mata kuliah lain 

yang dilaksanakan dalam waktu satu hari. 
 
 
PROGRAM KERJA KKN  
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu matakuliah 
yang diprogramkan bagi mahasiswa S-1 UM, baik untuk program ke-
pendidikan maupun program nonkependidikan. Matakuliah KKN ini 
merupakan wadah dan wahana bagi mahasiswa untuk melaksanakan 
Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma yang ketiga, yakni pe-
ngabdian kepada masyarakat.   
 Matakuliah KKN termasuk matakuliah praktik yang bertujuan 
melatih dan membekali mahasiswa untuk menerapkan ilmunya serta 
belajar memecahkan berbagai persoalan nyata yang terjadi di masyara-
kat. Karena itu, program KKN yang dikembangkan di UM digayutkan de-
ngan bidang ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa sehingga para lulusan 
program KKN benar-benar memiliki kompetensi yang signifikan untuk 
kepentingan hidup di masyarakat setelah mereka menyelesaikan studi-
nya di UM. Untuk kepentingan tersebut, program KKN UM dikembang-
kan dalam bentuk KKN tematik. Mahasiswa peserta KKN ditempatkan 
pada lokasi KKN sesuai dengan keahliannya untuk mengembangkan te-
ma tertentu di wilayah kerja. 

Ada lima pilihan tema KKN UM, yakni (a) pengembangan kewira-
usahaan dan usaha mikro kecil menengah, (b) pengembangan potensi 
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pesantren, (c) pengembangan potensi masyarakat desa terpadu, (d) pe-
ngembangan wana wisata husada, dan (e) pengembangan potensi seko-
lah/PAUD. Kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa dan 
alternatif program kerja kelima tema tersebut disajikan berikut ini. 

  
1. Pengembangan Kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil 

Menengah  (PKUMKM) 
1.1 Kompetensi Lulusan 

a) Memiliki pengalaman berwira usaha 
b) Memiliki kemampuan menjadi pengembang usaha 
c) Mampu mengelola program-program pelatihan 
d) Memiliki wawasan dan pengalaman mengelola keuangan 
e) Memiliki kemampuan menjalin mitra usaha 

1.2 Program Kerja  
a) Pemetaan potensi ekonomi dan UMKM pedesaan  
b) Pembentukan lembaga-lembaga ekonomi yang diperlukan 
c) Menghidupkan lembaga-lembaga ekonomi pedesaan yang 

sudah ada 
d) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan 
e) Membentuk wirausaha baru 
f) Membenahi kelembagaan/legalitas usaha (Badan Hukum, 

Izin Lokasi,Hak Paten, dll) 
g) Fungsionalisasi manajemen keuangan (sistem akuntansi, 

pemilihan sumber dana, jenis investasi, pengelolaan keun-
tungan, dll) 

h) Peningkatan kualitas produk (teknologi, keanekaragaan, 
higinitas, kemasan, efisiensi,dll) 

i) Pemperluasan jaringan pemasaran (Target/segmen, hubu-
ngan, distribusi) 

j) Pengembangan SDM (pendidikan, pelatihan, pendamping-
an, konsultasi, kunjungan) 

 
2. Pengembangan Potensi Pesantren (PPP) 

2.1 Kompetensi Lulusan 
a) Memiliki pengalaman mengembangkan program-program 

pelatihan di dalam komunitas khusus. 
b) Memiliki pengalaman mengembangkan dan mengelola ke-

administrasian kelembagaan khusus. 
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c) Mampu mengembangkan sistem pembelajaran di sekolah 
yang berbasis pesantren. 

d) Mampu mengembangkan program kemitraan di lingkung-
an masyarakat pesantren. 

e) Memperoleh pengalaman menjadi pengelola publik.   
2.2 Program Kerja  

a) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pesantren de-
ngan kegiatan antara lain sebagai berikut. 
1) Memfasilitasi pendidikan formal/nonformal bagi pe-

ngelola dan santri 
2) Melatih kewirausahaan, manajemen, IT, teknologi te-

rapan dll 
3) Menyelenggarakan kursus mata pelajaran umum (Ba-

hasa Inggris, Matematika, Bahasa Indonesia, dll,). 
4) Menyelenggarakan pengajian umum, seminar, lokakar-

ya, dll. 
5) Membentuk lingkungan bahasa Arab/Inggris 

b) Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pesantren 
dengan kegiatan antara lain sebagai berikut. 
1) Mendampingi personalia pesantren dalam menyusun 

profil pesantren 
2) Membantu melakukan komputerisasi database santri/ 

alumni 
3) Mendampingi pembentukan struktur organisasi pe-

santren 
4) Mendampingi dan melatih menyusun proposal pe-

ngembangan pesantren 
c) Pengembangan proses belajar-mengajar di pesantren 

dengan kegiatan antara lain sebagai berikut. 
1) Membantu guru dalam PBM untuk mata pelajaran 

umum 
2) Membantu pengembangan media dan evaluasi pem-

belajaran 
3) Membentuk kelompok belajar 
4) Membantu membuat RPP 

d) Pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren kegiatan 
antara lain sebagai berikut. 
1) Membuat koperasi/UKM untuk pesantren dan masya-

rakat 
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2) Membentuk TPQ untuk umum 
3) Membentuk pengajian rutin untuk umum 
4) Membuat forum kemitraan antara pesantren, alumni, 

dan masyarakat 
 

3. Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Terpadu (PPMDT) 
3.1 Kompetensi Lulusan 

a) Memiliki kepekaan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 
b) Mampu memecahkan problema di masyarakat. 
c) Memiliki pengalaman melakukan program pemetaan. 
d) Mampu mengelola program pelatihan. 
e) Mampu menyusun program pengembangan masyarakat. 
f) Memiliki pengalaman nyata mengembangkan produk 

usaha. 
g) Mampu mengembangkan manajemen kelembagaan/ke-

organisasian.  
3.2 Program Kerja  

a) Pengidentifikasian potensi wilayah lokal desa bersama 
anggota masyarakat  

b) Penyusunan profil desa 
c) Pengenalan dan pelatihan penerapan iptek dan seni 
d) Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui: pengga-

lakan kegiatan kewirausahaan, pengembangan sektor in-
formal melalui pelatihan keterampilan, intervensi teknolo-
gi TTG yang relevan, dan pengelolaan. 

e) Peningkatan fungsi kelembagaan di pedesaan (organisasi 
desa, lembaga ekonomi, sosial, keagamaan, dll) 

f) Pembudayaan belajar pada masyarakat (perpustakaan de-
sa, kelompok belajar/TPQ, dll) 

 
4. Pengembangan Wana Wisata Husada (PWWH) 

4.1 Kompetensi Lulusan 
a) Memiliki kecermatan dalam memetakan potensi wisata. 
b) Mampu menyusun program pengembangan wisata. 
c) Mampu mengembangkan potensi wisata. 
d) Memiliki pengalaman mengembangkan program kemitra-

an. 
e) Memiliki pengalaman memecahkan problema pengemba-

ngan wisata. 
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4.2 Program Kerja  
a) Pendampingan masyarakat desa memetakan potensi wi-

sata 
b) Penyusunan rencana pengembangan produk wisata  
c) Pengidentifikasian potensi ekonomi sampingan dari pro-

duk wisata 
d) Optimalisasi fungsi satgas WWH  
e) Pendampingan mendesain publikasi/promosi desa wisata 
f) Penyusunanan jaringan kerja sama kunjungan wisata 
 

5. Pengembangan Potensi Sekolah/PAUD (PPS/PAUD) 
5.1 Kompetensi Lulusan 

a) Memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah di se-
kolah. 

b) Mampu mengembangkan manajemen sekolah. 
c) Mampu mengembangkan aktivitas pembelajaran yang 

efektif. 
d) Mampu mengembangkan lingkungan sekolah yang kondu-

sif. 
e) Memiliki pengalaman mengembangkan jalinan kemitraan 

antara sekolah dan masyarakat. 
5.2 Program Kerja 

a) Pembenahan manajemen sekolah dengan kegiatan antara 
lain sebagai berikut. 
1) Mendampingi penyusunan rancangan anggaran,  
2) Mendampingi penyusunan program sekolah 

b) Pendampingan sekolah dalam peningkatan mutu proses 
pembelajaran dengan kegiatan antara lain sebagai berikut. 
1) Membantu peningkatan mutu guru, 
2) Membantu peningkatan mutu proses pembelajaran,  
3) Membantu peningkatan mutu fasilitas/media pembel-

ajaran, dll) 
c) Pengembangan lingkungan sekolah dengan kegiatan antara 

lain sebagai berikut. 
1) Membantu pembenahan perpustakaan sekolah, 
2) Membantu penataan lingkungan fisik, 
3) Membantu pembenahan publikasi pembelajaran 
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d) Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar sekolah dengan 
kegiatan antara lain sebagai berikut. 
1) Membantu peningkatan peran serta wali siswa, 
2) Membantu peningkatan peran komite sekolah, PKK, 

perangkat RT/RW, Kepala Desa, dll),  
3) Membantu pembentukan kelompok belajar siswa 

dalam masyarakat 
 

Fokus Program Kerja KKN 
1) Peserta KKN dapat memilih satu tema berdasarkan keseluruhan 

program kerja yang sesuai dengan kondisi daerah sasaran KKN 
2) Peserta KKN dapat memodivikasi tema-tema yang ada berserta 

sebagian atau keseluruhan programnya sesuai kondisi daerah 
sasaran KKN 

3) Jika ada program di luar tema yang ditentukan: (a) jenis pro-
gram yang dilakukan adalah program non fisik; (b) proporsi 
program yang sesuai tema dan yang diluar tema adalah 70:30. 
 

PROSEDUR PEMPROGRAMAN KKN OLEH MAHASISWA 
Matakuliah KKN diprogram setiap semester bagi mahasiswa S-1 

yang berminat menempuh program KKN. Kegiatan KKN dilaksanakan di 
wilayah sasaran yang telah ditetapkan oleh LP2M dalam jangka waktu 
pelaksanaan 2 bulan penuh. Mahasiswa yang memprogram matakuliah 
KKN wajib melakukan  kegiatan yang telah diprogramkan, baik kegiatan 
program tematis maupun program yang dirancang bersama oleh pihak-
pihak terkait di lokasi KKN. Prosedur yang harus dilalui oleh mahasiswa 
pengambil program KKN adalah sebagai berikut. 
1. Mendaftarkan Diri sebagai Peserta KKN 

a. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk menempuh 
program KKN dan memprogram KKN pada semester tersebut 
mendaftarkan diri dengan cara mengisi data diri melalui inter-
net. 

b. Mahasiswa melihat pengumuman di internet untuk memastikan 
apakah namanya sudah tercantum dalam daftar peserta KKN 
atau belum. 

c. Jika ada masalah dengan daftar pengumuman tersebut, mahasis-
wa dapat melakukan klarifikasi kepada staf bagian KKN LP2M. 

d. Jika sudah tidak ada masalah dengan daftar nama yang telah 
diumumkan, mahasiswa menunggu pengumuman penempatan 
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lokasi KKN dan pengumuman pelaksanaan kegiatan pembekal-
an. 
 

2. Mengikuti Kegiatan Persiapan KKN 
a. Mahasiswa wajib mengikuti secara tertib kegiatan pembekalan 

yang dilaksanaan oleh P2SW-KKN. 
b. Peserta pembekalan wajib mengikuti tes kuliah/latihan pembe-

kalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 
c. Karena tidak ada tes susulan, peserta pembekalan yang tidak 

mengikuti tes (tanpa keterangan/pemberitahuan) akan diberi 
skor 0 (nol) untuk kegiatan pembekalan. 

d. Mahasiswa yang tidak mengikuti tes karena sakit (dengan surat 
dokter) atau keperluan lain (surat tugas lembaga/sejenisnya) 
akan diberi tugas khusus dengan nilai maksimal 70 untuk S1. 

e. Setelah mengikuti acara pembekalan, peserta KKN wajib melaku-
kan koordinasi bersama DPL untuk merancang program yang 
akan dilaksanakan di tempat KKN. 

f. Mahasiswa bersama DPL menunjuk koordinator desa (kordes) 
dan petugas-petugas lainnya yang diperlukan untuk kelancaran 
pelaksanaan KKN. 

g. Mahasiswa bersama DPL merancang pembagian tugas untuk 
setiap individu dan tugas kelompok. 

h. Mahasiswa mempersiapkan perbekalan, perlengkapan, fasilitas, 
dan sarana lainnya yang diperlukan untuk kepentingan pribadi 
dan kepentingan bersama dalam pelaksanaan KKN. 

i. Sambil menunggu tanggal pemberangkatan KKN, mahasiswa 
dalam satu lokasi KKN selalu melakukan koordinasi untuk 
mematangkan program dan memperlengkapi sarana dan fasili-
tas yang diperlukan. 

j. Jika mahasiswa mengalami masalah dalam  persiapan dapat 
berkonsultasi kepada DPL atau ke bagian KKN LP2M. 

 
3. Melaksanakan KKN 

a. Mahasiswa siap dan berada di lokasi pemberangkatan KKN tepat 
waktu dengan berbagai perlengkapan yang diperlukannya. 

b. Mahasiswa secara tertib mengikuti upacara pemberangkatan 
KKN. 

c. Tiba di lokasi KKN, mahasiswa secara tertib dan santun wajib 
mengikuti acara penerimaan oleh pihak yang ditempati KKN. 
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d. Mahasiswa menuju ke tempat pemondokan dengan tetap men-
jaga etika kemahasiswaan yang sedang dalam proses belajar. 

e. Mahasiswa melakukan pendekatan sosial kepada pihak-pihak 
terkait, pimpinan dan staf personalia tempat KKN, pihak keca-
matan, dinas/instansi, kepala desa, perangkat desa, fungsionaris 
lembaga desa (BPD/LPMD), kelompok masyarakat, tokoh ma-
syarakat, dan anggota masyarakat lainnya. 

f. Mahasiswa melakukan orientasi penjajagan ke masyarakat dan 
wilayah lokasi KKN untuk melihat visibilitas program yang telah 
dirancang dan menemukan hal baru yang berpotensi untuk 
dikembangkan. 

g. Menyempurnakan rancangan program dan mempresentasikan-
nya kepada pihak-pihak terkait serta mengesahkan rancangan 
program hasil kesepakatan. 

h. Menyusun jadwal opresional pelaksanaan program hasil ke-
sepakatan. 

i. Menggandakan rancangan program hasil kesepakatan dan 
jadwal operasional kepada pihak-pihak terkait yang berkepen-
tingan. 

j. Melaksanakan program-program yang telah dirancang secara 
terkoordinasi, sistematis, dan bertanggung jawab. 

 
4. Menyusun Laporan Hasil KKN 

a. Menyusun laporan berkala secara individu dan mengonsultasi-
kannya kepada DPL (lihat contoh format laporan pada lampiran). 

b. Meminta tanda tangan DPL dan Kepala Desa/Kepala Seko-
lah/pimpinan Pesantren/ penanggung jawab tempat KKN seba-
gai bukti keabsahan laporan. 

c. Menyerahkan laporan kemajuan kepada Kapus P2SW KKN, DPL, 
dan pihak pimpinan tempat KKN. 

d. Membuat laporan akhir (termasuk laporan individu) dengan 
menggunakan format yang telah ditetapkan (lihat contoh format 
laporan pada lampiran). 

e. Mengonsultasikan laporan akhir kepada DPL dan meminta 
pengesahannya dari DPL dan pihak pimpinan tempat KKN. 

f. Menggandakan laporan akhir dan menyerahkannya kepada Ka-
pus PSW KKN, DPL, dan pihak pimpinan tempat KKN. 
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5. Melakukan Tindak Lanjut Hasil KKN (Tidak Wajib)  
a. Secara kelompok menyusun proposal Program Kreativitas Ma-

hasiswa (PKM) untuk diajukan ke DIKTI Jakarta. 
b. Setiap proposal yang masuk akan mendapatkan dana dari PR III 

UM. 
c. Proposal KKM yang lulus seleksi di DIKTI Jakarta akan menda-

patkan dana untuk pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. 
d. Mahasiswa di setiap daerah KKN, diharapkan dapat mengajukan 

minimal satu proposal.  
e. Proposal PKM yang sudah dibuat diserahkan ke Subbagian Ke-

mahasiswa UM (Gedung A3 lantai III). 
 

BAGAN ALIR KEGIATAN MAHASISWA DALAM MEMPROGRAM KKN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOORDINATOR KELOMPOK KERJA (KORPOKJA) 
Korpokja adalah seorang mahasiswa KKN yang ditunjuk untuk 

menjadi koordinator wakil kelompok kerja mahasiswa KKN di lokasi 
tertentu dan berfungsi sebagai wakil dalam menjalin komunikasi 
dengan perangkat desa, pihak sekolah/pesantren/PAUD,  atau pihak 
personalia di lokasi KKN, pihak LP2M UM, dan pihak lain yang terkait 
dengan pelaksanaan KKN. Kordes memiliki tugas dan tanggung jawab 
sebagai berikut. 

MENDAFTARKAN DIRI 
SEBAGAI PESERTA KKN 

MENGIKUTI PERSIAPAN KKN 

MELAKSANAKAN KKN 

MELAPORKAN HASIL KKN 

MENINDAKLANJUTI HASIL 
KKN 

1)Memahami persyaratan KKN yang dapat diakses melalui 
internet; 2) Melakukan entry data diri; dan 3) Melihat 
pengumuman penempatan dan jadwal pembekalan melalui 
internet 

1) Mengikuti kegiatan pembekalan & tes; 2) Berkoordinasi 
dengan DPL dan teman selokasi; 3) Menentukan korpokja, me-
nyusun program kerja, dan 4) mempersiapkan fasilitas dan sa-
rana yang diperlukan. 

1) Mengikuti upacara pemberangkatan ke lokasi; 2) Mengikuti 
acara pembukaan dan penerimaan oleh pihak lokasi KKN; 3) 
Mempresentasikan program kerja yang telah disusun; 4) Melaku-
kan survei dan merancang program baru; 5) Melaksanakan pro-
gram KKN 

1) Membuat laporan kemajuan (individu) ; 2) Membuat laporan 
akhir (individu); 3) Membuat laporan akhir kelompok 

1) Membuat proposal untuk KKM yang diajukan dengan dana 
Dikti (kelompok); dan 2) Menunggu nilai KKN 
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a. Menjalin komunikasi yang efektif dengan perangkat desa/sekolah/ 
pesantren/PAUD, pimpinan lembaga/instansi, tokoh masyarakat, 
dan pihak-pihak terkait lainnya. 

b. Mengomunikasikan permasalahan kelompok kepada dosen pem-
bimbing lapangan (DPL). 

c. Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kelom-
pok. 

d. Mengoordinasikan laporan kemajuan anggota kelompok. 
e. Mengoordinasikan penyusunan laporan akhir pelaksanaan KKN. 
f. Menerima dan mengatur dana pelaksanaan KKN, baik dari LP2M 

maupun dari sponsor. 
g. Mengoordinasikan kegiatan pamitan dengan desa/masyarakat/ 

sekolah/pesantren/PAUD. 
h. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi anggota kelompok 

dalam melaksanakan KKN dan menjaga kekompakan, keutuhan, dan 
kebersamaan anggota KKN. 

i. Mengikuti rapat koordinasi tingkat desa/sekolah/pesantren/PAUD, 
kecamatan, atau rapat-rapat lainnya yang memerlukan perwakilan. 

j. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dari 
iuran anggota, LP2M, sponsor, dan sumber-sumber lainnya. 

k. Melaporkan pelaksanaan program dan kondisi keuangan secara 
berkala. 

l. Bersama kelompok mengonsultasikan laporan akhir, mengganda-
kan laporan, dan menyerahkannya ke pihak lokasi KKN, DPL, dan 
LP2M. 

 
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) 

DPL adalah dosen dari berbagai jurusan di UM yang ditunjuk 
oleh fakultasnya masing-masing dan ditugasi oleh LP2M untuk menjadi 
pembimbing mahasiswa dalam melaksanakan program KKN. Dalam 
pembimbingan tersebut, DPL memiiliki tugas dan kewenangan sebagai 
berikut. 

 
1. Tahap Pra Pembekalan 

a. Melakukan sigi ke wilayah KKN yang akan ditempati oleh 
mahasiswa bimbingannya. 

b. Menginventarisasi atau memetakan potensi tempat KKN yang 
dapat diprogramkan oleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKN. 
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c. Menyiapkan informasi untuk disampaikan kepada mahasiswa 
saat kegiatan pembekalan. 
 

2. Tahap Pembekalan  
a. Memberikan informasi potensi tempat KKN kepada mahasiswa. 
b. Mendampingi mahasiswa mempersiapkan rancangan program 

awal untuk pelaksanaan KKN. 
c. Mengarahkan dan menyarankan mahasiswa bimbingannya 

tentang perlengkapan yang perlu dipersiapkan sebelum menuju 
tempat KKN. 

d. Menyepakati jadwal dan aturan main dalam pembimbingan atau 
pendampingan dalam pelaksanaan KKN. 

e. Mendampingi mahasiswa melakukan sigi awal dan penetapan 
POSKO KKN. 
 

3. Tahap Pelaksanaan di Lapangan 
a. Mendampingi mahasiswa dalam keberangkatannya menuju 

lokasi KKN. 
b. Memperkenalkan mahasiswa kepada pejabat di lokasi KKN dan 

tokoh masyarakat di lokasi KKN. 
c. Mendampingi dan memberikan masukan kepada mahasiswa, 

pejabat desa/sekolah/pesantren/PAUD/lembaga tempat KKN, 
dan masyarakat dalam penyusunan program KKN pokok dan 
operasional. 

d. Memantau keterlaksanaan program-program KKN yang telah 
disusun dan disepakati bersama antara pihak mahasiswa dan 
pihak-pihak terkait. 

e. Mengarahkan mahasiswa jika ada masalah dalam pelaksanaan 
program yang telah dirancang. 

f. Menegur, memotivasi, dan memberikan saran kepada 
mahasiswa jika ada mahasiswa yang tidak aktif, kurang kreatif, 
dan kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan KKN. 

g. Menolak atau membatalkan program-program baru yang 
disusun oleh mahasiswa jika dipandang kurang menguntungkan 
secara akademik. 

h. Mendampingi mahasiswa peserta KKN dalam mengoordinasi 
hasil-hasil KKN bersama Korpokja, Kepala Desa/pimpinan 
lembaga tempat KKN, dan pihak terkait lainnya untuk 
kepentingan penyusunan laporan. 
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i. Mendampingi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa 
dalam penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir. 

j. Mendampingi mahasiswa dalam seminar hasil pelaksanaan KKN. 
k. Menerima laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan KKN. 

 
4. Tahap Evaluasi 

a. Mengevaluasi prestasi yang telah dicapai mahasiswa dalam 
mengikuti pembekalan, penyusunan proposal/program, pelak-
sanaan di lapangan, seminar hasil, dan pelaporan. 

b. Menerima dan mengolah laporan dan penilaian KKN mahasiswa 
dari antar mahasiswa dan tokoh masyarakat. 

c. Mengusulkan kepada Kapus P2SW-KKN LP2M UM nilai akhir 
kelulusan mahasiswa peserta KKN pada sidang penentuan 
kelulusan bersama seluruh DPL. 

d. Memberikan saran dan rekomendasi dalam peningkatan 
keberhasilan pelaksanaan KKN berikutnya kepada Kapus P2SW-
KKN LP2M UM  

 
TATA TERTIB MAHASISWA 
 
Kewajiban 

a. Setiap peserta KKN wajib membawa jas almamater dan identitas 
diri lainnya sebagai mahasiswa UM dan memakainya pada acara-
acara formal. 

b. Setiap peserta KKN wajib menjaga diri dan nama baik almamater 
UM. 

c. Setiap peserta KKN wajib selalu berpakaian rapi dengan tetap 
menjaga kesopanan dan selalu menyesuaikan dengan kondisi 
dan situasi di temapat KKN. 

d. Setiap peserta KKN wajib menjalankan dan memenuhi program-
program yang telah direncanakan dan disepakati bersama 
secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. 

e. Setiap peserta KKN harus menjaga hubungan baik sesama 
peserta KKN dan tetap menjaga kekompakan dalam belajar dan 
berkarya nyata di masyarakat. 

f. Setiap peserta KKN harus menjaga hubungan baik dengan pihak-
pihak terkait dan anggota masyarakat di tempat KKN. 
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g. Setiap peserta KKN harus tetap berlaku santun sebagai sosok 
yang sedang belajar dan membelajarkan masyarakat sehingga 
tercipta hubungan baik yang terhindar dari permusuhan. 

h. Setiap peserta KKN harus selalu aktif dan kreatif dalam 
menjalankan program-programnya sehingga dapat memberikan 
contoh dan memotivasi masyarakat sekitar untuk mendukung 
program-program yang telah dirancang. 

i. Setiap mahasiswa KKN wajib menjunjung tinggi nilai-nilai baik, 
adat-istiadat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan 
menahan diri untuk tidak menimbulkan masalah apabila ada hal 
yang tidak sesuai dengan kebiasaan dirinya. 

 
 Larangan 

a. Setiap peserta KKN tidak diperkenankan mengenakan pakaian 
yang tidak santun yang dapat menimbulkan pergunjingan di 
masyarakat. 

b. Setiap peserta KKN dilarang membawa dan melakukan minum-
minuman keras dan obat-obat terlarang.  

c. Setiap peserta KKN dilarang melakukan perbuatan-perbuatan 
negatif dalam hal hubungan pria dan wanita yang bukan 
muhrim. 

d. Setiap peserta KKN dilarang melakukan ataupun ikut-ikutan 
dalam perihal perjudian. 

e. Setiap 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.  

f. Setiap peserta KKN dilarang membuat stempel KKN. 
g. Setiap peserta KKN tidak boleh menerima tamu di luar kegiatan 

KKN lebih dari pukul 20.00 WIB. 
 

Aturan Umum 
a. Pemondokan mahasiswa pria dan mahasiswa wanita terpisah 

(tidak dalam satu rumah pemondokan). 
b. Peserta KKN harus menandatangi daftar hadir yang disiapkan di 

lokasi KKN. 
c. Ketika meninggalkan lokasi KKN, mahasiswa harus mengisi 

berita acara kegiatan yang akan dilakukan (kegiatan tersebut 



14 
 

 

terkait dengan program KKN atau kegiatan lain yang diizinkan 
berdasarkan aturan KKN). 

 
KEADMINISTRASIAN PELAKSANAAN KKN 
  
A. Petunjukan 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: 
a. menggunakan bahasa yang lugas dan jelas;  
b. menulis nama/jabatan, dan alamat lengkap tujuan; 
c. diketahui/ditanda tangani oleh (1) mahasiswa Korpokja, (2) masya-

rakat, (3) DPL, (4) Kapus P2SW-KKN LP2M UM (untuk surat-surat 
keluar memperhatikan Contoh Format 1 dan Contoh Format 2) 

 
B. Petunjuk Pengajuan Piagam (Contoh format piagam 

disediakan oleh LP2M) 
a. Sebelum kegiatan dilakukan,  mahasiswa telah mengajukan pro-

posal kegiatan yang akan dilakukan. 
b. Setelah kegiatan dilakukan, mahasiswa menunjukkan daftar na-

ma peserta kegiatan yang akan diberi piagam. 
c. Mahasiswa mengopi file format piagam di kantor P2SW-KKN 

LP2M. 
d. Mahasiswa membuat piagam dan mengetik nama-nama orang 

yang akan diberi piagam dan mencetaknya. 
e.  Mahasiswa memintakan tanda tangan piagam tersebut yang 

disertai dengan daftar hadir peserta yang akan diberi piagam. 
 

C. Petunjuk Pengisian Format Kegiatan Harian 
1. Isikan dengan tertib setiap hari di format di bagian belakang 

buku ini. 
2. Hari/tanggal yang diisi hanya hari/tanggal yang berhubungan 

dengan kegiatan KKN, sedangkan hari/tanggal yang tidak ada 
kegiatan KKN tidak perlu diisi, misalnya: ijin pulang kampung. 
Contoh pengisian lihat Contoh Format 16 

 
D. Petunjuk Pengisian Format Laporan Kemajuan 

1. Format yang diisi disediakan LP2M.  
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2. Ukuran folio dan model lihat contoh Format 15.  
3. Program yang dilaporkan hanya program yang menjadi 

tanggung jawab masing-masing mahasiswa, artinya mahasiswa 
yang bukan sebagai penanggungjawab program (kelompok dan 
atau individu) tidak perlu melaporkan kegiatan lain dalam 
laporan berkala.  

4. Kegiatan dalam membantu program yang di bawah 
tanggungjawab mahasiswa lain cukup ditulis dalam format 
Kegiatan Harian di buku ini.  

5. Laporan berkala I dibuat pada hari ke 25 kegiatan di lapangan, 
sedangkan laporan berkala II diserahkan pada hari ke 45  ke 
Kapus P2SW-KKN LP2M UM.  

 
E. Petunjuk Penyusunan Laporan  

Penyusunan laporan program individu dan laporan akhir pada 
dasarnya ditulis dengan menggunakan Pedoman Penulisan Karya 
Ilmiah Universitas Negeri Malang (PPKI-UM) satu setengah spasi. 
1. Laporan Program Individu 

Program individu yang telah dilaksanakan sebaiknya segera di-
susun laporannya, tidak perlu menunggu selesainya KKN di 
lapangan. Format lihat Contoh Format  4, sampul lihat Contoh 
Format 6. Tiap laporan program individu dibendel/staples 
punggung dua staples. Dijilid jadi satu 

2. Laporan Akhir        
a. Laporan akhir harus dikonsultasikan untuk mendapatkan 

persetujuan  dan ditandatangani oleh DPL dan Kapus P2SW-
KKN, konsultasi dengan DPL sebaiknya secara bertahap, 
lembar persetujuan lihat Contoh Format 9. 

b. Halaman setelah sampul supaya diisikan daftar mahasiswa 
satu kelompok KKN , nama, NIM, fakultas/jurusan. Urutan 
dibuat seperti urutan dalam daftar hadir. 

c. Dalam penulisan abstrak Kordes bertindak sebagai penulis, 
Contoh: Gatot Subroto, dkk. 

d. Penyerahan laporan akhir harus disertai file dokumen 
laporan (CD). 

e. Membuat summary laporan 1 eks. 
f. Membuat proposal PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) 
g. Sampul Laporan warna putih menggunakan kertas foto dijilid  
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F. Petunjuk Pengajuan Santuan Asuransi Kecelakaan 
Mahasiswa KKN diikutsertakan asuransi kecelakaan selama 
pelaksanaan KKN di lapangan. Untuk mendapatkan santunan maka 
harus mengikuti prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan. 
1. Setiap kecelakaan harus segera dilaporkan ke Sub Bagian 

Umum LP2M-UM oleh mahasiswa yang bersangkutan atau 
Koordiator Desa atau Dosen Pembimbing Lapangan. 

2. Laporan paling lambat 2 x 24 jam dari peristiwa kecelakaan, 
lebih dari waktu tersebut dianggap kedaluwarsa. 

3. Untuk mendapatkan santunan harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut. 
a. Mengisi format isian Asuransi  yang disediakan di Sub Bagian 

Umum LP2M-UM (format terlapir), 
b. Melampirkan Kartu Peserta Asuransi (asli dan satu lembar 

foto kopinya); 
c. Melampirkan Surat Keterangan yang menyatakan telah 

terjadi kecelakaan dari Kepala Desa/Kelurahan lokasi KKN 
atau pihak berwenang ( format isian terlampir) 

d. Kelengkapan butir a, b dan c dimasukkan dalam stopmap dan 
diserahkan ke Sub Bagian Umum LP2M-UM. 

4. Pengambilan dana santunan melalui Sub Bagian Umum LP2M-
UM dengan membawa tanda bukti/pengenal yang syah. 
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CONTOH-CONTOH FORMAT 
1. Persuratan KKN 
2. Kerangka Rencana Program Individu 
3. Kerangka Laporan Program Individu 
4. Kerangka Laporan Akhir 
5. Sampul Laporan Program Individu 
6. Sampul Laporan Akhir 
7. Lembar Persetujuan. 
8. Lembar Pengesahan Bantuan dana 
9. Rencana Program Menyeluruh 
10. Jadwal Kegiatan 
11. Hasil Pelaksanaan Program Menyeluruh 
12. Rekapitulasi Jumlah dan Sumber Dana 
13. Memo Akhir Kegiatan 
14. Laporan Berkala 
15. Kegiatan Harian 
16. Pengisian Buku Penghubung  

 

 
CONTOH-CONTOH SURAT 

a. Permohonan Bantuan Dana 
b. Permohonan Bantuan Susu 
c. Permohonan Bantuan Peliputan Kegiatan 
d. Permohonan Bantuan Tempat Sampah 
e. Permohonan Bantuan Bibit  
f. Permohonan Bantuan Buku Bacaan 
g. Peminjaman LCD 
h. Permohonan Narasumber



 

 

 


