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KATA PENGANTAR

Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Malang merupakanbuku petunjuk yang berisi jabaran operasional tentang langkah-langkah prosespelaksanaan kuliah kerja nyata bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM).Petunjuk tersebut disusun dengan maksud untuk memberikan arahan kepada paramahasiswa UM yang memprogram KKN. Selain itu, petunjuk ini juga dapat digunakansebagai acuan bagi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Pengelola KKN dalampembimbingan dan pendampingan mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN.Program KKN bagi mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk KKN tematis. KKNtematis adalah program KKN nonfisik yang dirancang berdasarkan tema-tema yangsecara akademis relevan dengan bidang keahlian mahasiswa. Dalam pelaksanaanprogram tersebut, peserta KKN diarahkan dan ditempatkan di lokasi KKN dengan tematertentu sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan demikian, program KKN tematis inilebih terarah dan lebih bermanfaat bagi pengembangan kompetensi akademikmahasiswa.Program KKN tematis memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh olehberbagai pihak yang terkait. Untuk menyamakan persepsi pihak-pihak penyelenggaradan pelaksana KKN serta memperlancar dan menyukses pelaksanaan program KKNdiperlukan panduan operasional yang dapat dijadikan acuan. Karena itu, buku PetunjukTeknis KKN tersebut disusun dan dikembangkan untuk dapat digunakan sebagai acuanbagi mahasiswa, dosen pembimbing lapangan (DPL), dan pihak P2SWKKN LP2M.
KAPUS PSW KKN,



PETUNJUK TEKNIS KULIAH KERJA NYATA
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

PESERTA KKNPeserta KKN adalah mahasiswa Program S-1 Universitas Negeri Malang yangmemenuhi 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 sedikit sudahmemperoleh 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 yangdilaksanakan dalam waktu satu hari.

PROGRAM KERJA KKNKuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu matakuliah yang diprogramkanbagi mahasiswa S-1 UM, baik untuk program kependidikan maupun programnonkependidikan. Matakuliah KKN ini merupakan wadah dan wahana bagi mahasiswauntuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma yang ketiga,yakni pengabdian kepada masyarakat.Matakuliah KKN termasuk matakuliah praktik yang bertujuan melatih danmembekali mahasiswa untuk menerapkan ilmunya serta belajar memecahkan berbagaipersoalan nyata yang terjadi di masyarakat. Karena itu, program KKN yangdikembangkan di UM digayutkan dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh mahasiswasehingga para lulusan program KKN benar-benar memiliki kompetensi yang signifikanuntuk kepentingan hidup di masyarakat setelah mereka menyelesaikan studinya di UM.Untuk kepentingan tersebut, program KKN UM dikembangkan dalam bentuk KKNtematik. Mahasiswa peserta KKN ditempatkan pada lokasi KKN sesuai dengankeahliannya untuk mengembangkan tema tertentu di wilayah kerja.Ada lima pilihan tema KKN UM, yakni (a) pengembangan kewirausahaan danusaha mikro kecil menengah, (b) pengembangan potensi pesantren, (c) pengembanganpotensi masyarakat desa terpadu, (d) pengembangan wana wisata husada, dan (e)pengembangan potensi sekolah/PAUD. Kompetensi yang diharapkan dikuasai olehmahasiswa dan alternatif program kerja kelima tema tersebut disajikan berikut ini.



1. Pengembangan Kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah  (PKUMKM)
1.1 Kompetensi Lulusana) Memiliki pengalaman berwira usahab) Memiliki kemampuan menjadi pengembang usahac) Mampu mengelola program-program pelatihand) Memiliki wawasan dan pengalaman mengelola keuangane) Memiliki kemampuan menjalin mitra usaha
1.2 Program Kerjaa) Pemetaan potensi ekonomi dan UMKM pedesaanb) Pembentukan lembaga-lembaga ekonomi yang diperlukanc) Menghidupkan lembaga-lembaga ekonomi pedesaan yang sudah adad) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaane) Membentuk wirausaha baruf) Membenahi kelembagaan/legalitas usaha (Badan Hukum, Izin Lokasi,HakPaten, dll)g) Fungsionalisasi manajemen keuangan (sistem akuntansi, pemilihan sumberdana, jenis investasi, pengelolaan keuntungan, dll)h) Peningkatan kualitas produk (teknologi, keanekaragaan, higinitas,kemasan, efisiensi,dll)i) Pemperluasan jaringan pemasaran (Target/segmen, hubungan, distribusi)j) Pengembangan SDM (pendidikan, pelatihan, pendampingan, konsultasi,kunjungan)k)

2. Pengembangan Potensi Pesantren (PPP)
2.1 Kompetensi Lulusana) Memiliki pengalaman mengembangkan program-program pelatihan didalam komunitas khusus.b) Memiliki pengalaman mengembangkan dan mengelola keadministrasiankelembagaan khusus.c) Mampu mengembangkan sistem pembelajaran di sekolah yang berbasispesantren.d) Mampu mengembangkan program kemitraan di lingkungan masyarakatpesantren.e) Memperoleh pengalaman menjadi pengelola publik.
2.2 Program Kerjaa) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pesantren dengan kegiatanantara lain sebagai berikut.1) Memfasilitasi pendidikan formal/nonformal bagi pengelola dan santri2) Melatih kewirausahaan, manajemen, IT, teknologi terapan dll3) Menyelenggarakan kursus mata pelajaran umum (Bahasa Inggris,Matematika, Bahasa Indonesia, dll,).4) Menyelenggarakan pengajian umum, seminar, lokakarya, dll.5) Membentuk lingkungan bahasa Arab/Inggrisb) Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pesantren dengan kegiatanantara lain sebagai berikut.1) Mendampingi personalia pesantren dalam menyusun profil pesantren2) Membantu melakukan komputerisasi database santri/ alumni3) Mendampingi pembentukan struktur organisasi pesantren



4) Mendampingi dan melatih menyusun proposal pengembanganpesantrenc) Pengembangan proses belajar-mengajar di pesantren dengan kegiatanantara lain sebagai berikut.1) Membantu guru dalam PBM untuk mata pelajaran umum2) Membantu pengembangan media dan evaluasi pembelajaran3) Membentuk kelompok belajar4) Membantu membuat RPPd) Pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren kegiatan antara lain sebagaiberikut.1) Membuat koperasi/UKM untuk pesantren dan masyarakat2) Membentuk TPQ untuk umum3) Membentuk pengajian rutin untuk umum4) Membuat forum kemitraan antara pesantren, alumni, dan masyarakat
3. Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Terpadu (PPMDT)

3.1 Kompetensi Lulusana) 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/keorganisasian.
3.2 Program Kerjaa) Pengidentifikasian potensi wilayah lokal desa bersama anggota masyarakatb) Penyusunan profil desac) Pengenalan dan pelatihan penerapan iptek dan senid) Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui: penggalakan kegiatankewirausahaan, pengembangan sektor informal melalui pelatihanketerampilan, intervensi teknologi TTG yang relevan, dan pengelolaan.e) Peningkatan fungsi kelembagaan di pedesaan (organisasi desa, lembagaekonomi, sosial, keagamaan, dll)f) Pembudayaan belajar pada masyarakat (perpustakaan desa, kelompokbelajar/TPQ, dll)

4. Pengembangan Wana Wisata Husada (PWWH)
4.1 Kompetensi Lulusana) Memiliki kecermatan dalam memetakan potensi wisata.b) Mampu menyusun program pengembangan wisata.c) Mampu mengembangkan potensi wisata.d) Memiliki pengalaman mengembangkan program kemitraan.e) Memiliki pengalaman memecahkan problema pengembangan wisata.
4.2 Program Kerjaa) Pendampingan masyarakat desa memetakan potensi wisatab) Penyusunan rencana pengembangan produk wisatac) Pengidentifikasian potensi ekonomi sampingan dari produk wisatad) Optimalisasi fungsi satgas WWHe) Pendampingan mendesain publikasi/promosi desa wisata



f) Penyusunanan jaringan kerja sama kunjungan wisata
5. Pengembangan Potensi Sekolah/PAUD (PPS/PAUD)

5.1 Kompetensi Lulusana) Memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah di sekolah.b) Mampu mengembangkan manajemen sekolah.c) Mampu mengembangkan aktivitas pembelajaran yang efektif.d) Mampu mengembangkan lingkungan sekolah yang kondusif.e) Memiliki pengalaman mengembangkan jalinan kemitraan antara sekolahdan masyarakat.
5.2 Program Kerjaa) Pembenahan manajemen sekolah dengan kegiatan antara lain sebagaiberikut.1) Mendampingi penyusunan rancangan anggaran,2) Mendampingi penyusunan program sekolahb) Pendampingan sekolah dalam peningkatan mutu proses pembelajarandengan kegiatan antara lain sebagai berikut.1) Membantu peningkatan mutu guru,2) Membantu peningkatan mutu proses pembelajaran,3) Membantu peningkatan mutu fasilitas/media pembelajaran, dll)c) Pengembangan lingkungan sekolah dengan kegiatan antara lain sebagaiberikut.1) Membantu pembenahan perpustakaan sekolah,2) Membantu penataan lingkungan fisik,3) Membantu pembenahan publikasi pembelajarand) Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar sekolah dengan kegiatan antaralain 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 KKN1) Peserta KKN dapat memilih satu tema berdasarkan keseluruhan program kerjayang sesuai dengan kondisi daerah sasaran KKN2) Peserta KKN dapat memodivikasi tema-tema yang ada berserta sebagian ataukeseluruhan programnya sesuai kondisi daerah sasaran KKN3) Jika ada program di luar tema yang ditentukan: (a) jenis program yang dilakukanadalah program non fisik; (b) proporsi program yang sesuai tema dan yangdiluar tema adalah 70:30.



PROSEDUR PEMPROGRAMAN KKN OLEH MAHASISWAMatakuliah KKN diprogram setiap semester bagi mahasiswa S-1 yang berminatmenempuh program KKN. Kegiatan KKN dilaksanakan di wilayah sasaran yang telahditetapkan oleh LP2M dalam jangka waktu pelaksanaan 2 bulan penuh. Mahasiswa yangmemprogram 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 pengambilprogram KKN adalah sebagai berikut.
1. Mendaftarkan Diri sebagai Peserta KKNa. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk menempuh program KKNdan memprogram KKN pada semester tersebut mendaftarkan diri dengan caramengisi data diri melalui internet.b. Mahasiswa melihat pengumuman di internet untuk memastikan apakahnamanya sudah tercantum dalam daftar peserta KKN atau belum.c. Jika ada masalah dengan daftar pengumuman tersebut, mahasiswa dapatmelakukan klarifikasi kepada staf bagian KKN LP2M.d. Jika sudah tidak ada masalah dengan daftar nama yang telah diumumkan,mahasiswa menunggu pengumuman penempatan lokasi KKN dan pengumumanpelaksanaan kegiatan pembekalan.
2. Mengikuti Kegiatan Persiapan KKNa. Mahasiswa wajib mengikuti secara tertib kegiatan pembekalan yang dilaksanaanoleh P2SW-KKN.b. Peserta pembekalan wajib mengikuti tes kuliah/latihan pembekalan sesuaidengan 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 kegiatanpembekalan.d. Mahasiswa yang tidak mengikuti tes karena sakit (dengan surat dokter) ataukeperluan lain (surat tugas lembaga/sejenisnya) akan diberi tugas khususdengan nilai maksimal 70 untuk S1.e. Setelah mengikuti acara pembekalan, peserta KKN wajib melakukan koordinasibersama 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 dantugas kelompok.h. Mahasiswa mempersiapkan perbekalan, perlengkapan, fasilitas, dan saranalainnya yang diperlukan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan bersamadalam pelaksanaan KKN.i. Sambil menunggu tanggal pemberangkatan KKN, mahasiswa dalam satu lokasiKKN selalu melakukan koordinasi untuk mematangkan program danmemperlengkapi sarana dan fasilitas yang diperlukan.j. Jika mahasiswa mengalami masalah dalam  persiapan dapat berkonsultasikepada DPL atau ke bagian KKN LP2M.
3. Melaksanakan KKNa. Mahasiswa siap dan berada di lokasi pemberangkatan KKN tepat waktu denganberbagai perlengkapan yang diperlukannya.



b. Mahasiswa secara tertib mengikuti upacara pemberangkatan KKN.c. Tiba di lokasi KKN, mahasiswa secara tertib dan santun wajib mengikuti acarapenerimaan oleh pihak yang ditempati KKN.d. Mahasiswa menuju ke tempat pemondokan dengan tetap menjaga etikakemahasiswaan yang sedang dalam proses belajar.e. Mahasiswa melakukan pendekatan sosial kepada pihak-pihak terkait, pimpinandan staf personalia tempat KKN, pihak kecamatan, dinas/instansi, kepala desa,perangkat desa, fungsionaris lembaga desa (BPD/LPMD), kelompok masyarakat,tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat lainnya.f. Mahasiswa melakukan orientasi penjajagan ke masyarakat dan wilayah lokasiKKN untuk melihat visibilitas program yang telah dirancang dan menemukan halbaru yang berpotensi untuk dikembangkan.g. Menyempurnakan rancangan program dan mempresentasikannya kepada pihak-pihak terkait serta mengesahkan rancangan program hasil kesepakatan.h. Menyusun jadwal opresional pelaksanaan program hasil kesepakatan.i. Menggandakan rancangan program hasil kesepakatan dan jadwal operasionalkepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan.j. Melaksanakan program-program yang telah dirancang secara terkoordinasi,sistematis, dan bertanggung jawab.
4. Menyusun Laporan Hasil KKNa. Menyusun laporan berkala secara individu dan mengonsultasikannya kepadaDPL (lihat contoh format laporan pada lampiran).b. Meminta tanda tangan DPL dan Kepala Desa/Kepala Sekolah/pimpinanPesantren/ penanggung jawab tempat KKN sebagai bukti keabsahan laporan.c. Menyerahkan laporan kemajuan kepada Kapus P2SW KKN, DPL, dan pihakpimpinan tempat KKN.d. Membuat laporan akhir (termasuk laporan individu) dengan menggunakanformat yang telah ditetapkan (lihat contoh format laporan pada lampiran).e. Mengonsultasikan laporan akhir kepada DPL dan meminta pengesahannya dariDPL dan pihak pimpinan tempat KKN.f. Menggandakan laporan akhir dan menyerahkannya kepada Kapus PSW KKN,DPL, dan pihak pimpinan tempat KKN.
5. Melakukan Tindak Lanjut Hasil KKN (Tidak Wajib)a. Secara kelompok menyusun proposal Program Kreativitas Mahasiswa (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 mendapatkan dana untukpelaksanaan kegiatan yang diusulkan.d. Mahasiswa di setiap daerah KKN, diharapkan dapat mengajukan minimal satuproposal.e. Proposal PKM yang sudah dibuat diserahkan ke Subbagian Kemahasiswa UM(Gedung A3 lantai III).



BAGAN ALIR KEGIATAN MAHASISWA DALAM MEMPROGRAM KKN

KOORDINATOR KELOMPOK KERJA (KORPOKJA)Korpokja adalah seorang mahasiswa KKN yang ditunjuk untuk menjadikoordinator wakil kelompok kerja mahasiswa KKN di lokasi tertentu dan berfungsisebagai wakil dalam menjalin komunikasi dengan perangkat desa, pihaksekolah/pesantren/PAUD,  atau pihak personalia di lokasi KKN, pihak LP2M UM, danpihak lain yang terkait dengan pelaksanaan KKN. Kordes memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut.a. Menjalin komunikasi yang efektif dengan perangkat desa/sekolah/pesantren/PAUD, pimpinan lembaga/instansi, tokoh masyarakat, dan pihak-pihakterkait lainnya.b. Mengomunikasikan permasalahan kelompok kepada dosen pembimbing lapangan(DPL).c. Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kelompok.d. Mengoordinasikan laporan kemajuan anggota kelompok.e. Mengoordinasikan penyusunan laporan akhir pelaksanaan KKN.f. Menerima dan mengatur dana pelaksanaan KKN, baik dari LP2M maupun darisponsor.g. Mengoordinasikan kegiatan pamitan dengan desa/masyarakat/sekolah/pesantren/PAUD.h. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi anggota kelompok dalammelaksanakan KKN dan menjaga kekompakan, keutuhan, dan kebersamaan anggotaKKN.i. Mengikuti rapat koordinasi tingkat desa/sekolah/pesantren/PAUD, kecamatan, ataurapat-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, menggandakan laporan, danmenyerahkannya ke pihak lokasi KKN, DPL, dan LP2M.

MENDAFTARKAN DIRISEBAGAI PESERTA KKN
MENGIKUTI PERSIAPAN KKN

MELAKSANAKAN KKN
MELAPORKAN HASIL KKN
MENINDAKLANJUTI HASILKKN

1)Memahami persyaratan KKN yang dapat diakses melaluiinternet; 2) Melakukan entry data diri; dan 3) Melihatpengumuman penempatan dan jadwal pembekalan melaluiinternet
1) Mengikuti kegiatan pembekalan & tes; 2) Berkoordinasidengan 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) Mengikutiacara 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 KKN1) Membuat laporan kemajuan (individu) ; 2) Membuat laporanakhir (individu); 3) Membuat laporan akhir kelompok
1)Membuat proposal untuk KKM yang diajukan dengan danaDikti (kelompok); dan 2) Menunggu nilai KKN



DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)DPL adalah dosen dari berbagai jurusan di UM yang ditunjuk oleh fakultasnyamasing-masing dan ditugasi oleh LP2M untuk menjadi pembimbing mahasiswa dalammelaksanakan program KKN. Dalam pembimbingan tersebut, DPL memiiliki tugas dankewenangan sebagai berikut.
1. Tahap Pra Pembekalana. Melakukan sigi ke wilayah KKN yang akan ditempati oleh mahasiswabimbingannya.b. Menginventarisasi atau memetakan potensi tempat KKN yang dapatdiprogramkan oleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKN.c. Menyiapkan informasi untuk disampaikan kepada mahasiswa saat kegiatanpembekalan.
2. Tahap Pembekalana. Memberikan informasi potensi tempat KKN kepada mahasiswa.b. Mendampingi mahasiswa mempersiapkan rancangan program awal untukpelaksanaan KKN.c. Mengarahkan dan menyarankan mahasiswa bimbingannya tentangperlengkapan yang perlu dipersiapkan sebelum menuju tempat KKN.d. Menyepakati jadwal dan aturan main dalam pembimbingan atau pendampingandalam pelaksanaan KKN.e. Mendampingi mahasiswa melakukan sigi awal dan penetapan POSKO KKN.
3. Tahap Pelaksanaan di Lapangana. Mendampingi mahasiswa dalam keberangkatannya menuju lokasi KKN.b. Memperkenalkan mahasiswa kepada pejabat di lokasi KKN dan tokohmasyarakat di lokasi KKN.c. Mendampingi dan memberikan masukan kepada mahasiswa, pejabatdesa/sekolah/pesantren/PAUD/lembaga tempat KKN, dan masyarakat dalampenyusunan program KKN pokok dan operasional.d. Memantau keterlaksanaan program-program KKN yang telah disusun dandisepakati bersama antara pihak mahasiswa dan pihak-pihak terkait.e. Mengarahkan mahasiswa jika ada masalah dalam pelaksanaan program yangtelah dirancang.f. Menegur, memotivasi, dan memberikan saran kepada mahasiswa jika adamahasiswa yang tidak aktif, kurang kreatif, dan kurang berpartisipasi dalampelaksanaan KKN.g. Menolak atau membatalkan program-program baru yang disusun olehmahasiswa jika dipandang kurang menguntungkan secara akademik.h. Mendampingi mahasiswa peserta KKN dalam mengoordinasi hasil-hasil KKNbersama Korpokja, Kepala Desa/pimpinan lembaga tempat KKN, dan pihakterkait lainnya untuk kepentingan penyusunan laporan.i. Mendampingi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalampenyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir.j. Mendampingi mahasiswa dalam seminar hasil pelaksanaan KKN.k. Menerima laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan KKN.



4. Tahap Evaluasia. Mengevaluasi prestasi yang telah dicapai mahasiswa dalam mengikutipembekalan, penyusunan proposal/program, pelaksanaan di lapangan, seminarhasil, dan pelaporan.b. Menerima dan mengolah laporan dan penilaian KKN mahasiswa dari antarmahasiswa dan tokoh masyarakat.c. Mengusulkan kepada Kapus P2SW-KKN LP2M UM nilai akhir kelulusanmahasiswa peserta KKN pada sidang penentuan kelulusan bersama seluruh DPL.d. Memberikan saran dan rekomendasi dalam peningkatan keberhasilanpelaksanaan KKN berikutnya kepada Kapus P2SW-KKN LP2M UM
TATA TERTIB MAHASISWA

Kewajibana. Setiap peserta KKN wajib membawa jas almamater dan identitas diri lainnyasebagai 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 menjagakesopanan dan selalu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di temapat KKN.d. Setiap peserta KKN wajib menjalankan dan memenuhi program-program yangtelah direncanakan dan disepakati bersama secara sungguh-sungguh danbertanggung jawab.e. Setiap peserta KKN harus menjaga hubungan baik sesama peserta KKN dan tetapmenjaga kekompakan dalam belajar dan berkarya nyata di masyarakat.f. Setiap peserta KKN harus menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak terkaitdan anggota masyarakat di tempat KKN.g. Setiap peserta KKN harus tetap berlaku santun sebagai sosok yang sedangbelajar dan membelajarkan masyarakat sehingga tercipta hubungan baik yangterhindar dari permusuhan.h. Setiap peserta KKN harus selalu aktif dan kreatif dalam menjalankan program-programnya sehingga dapat memberikan contoh dan memotivasi masyarakatsekitar untuk mendukung program-program yang telah dirancang.i. Setiap mahasiswa KKN wajib menjunjung tinggi nilai-nilai baik, adat-istiadat, dankebiasaan yang berlaku di masyarakat dan menahan diri untuk tidakmenimbulkan masalah apabila ada hal yang tidak sesuai dengan kebiasaandirinya.
Larangana. Setiap peserta KKN tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang tidak santunyang dapat menimbulkan pergunjingan di masyarakat.b. Setiap peserta KKN dilarang membawa dan melakukan minum-minuman kerasdan obat-obat terlarang.c. Setiap peserta KKN dilarang melakukan perbuatan-perbuatan negatif dalam halhubungan pria dan wanita yang bukan muhrim.d. Setiap peserta KKN dilarang melakukan ataupun ikut-ikutan dalam perihalperjudian.e. Setiap peserta KKN tidak boleh meninggalkan lokasi KKN selama melaksanakanKKN, kecuali melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan realisasi



program-program KKN dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan yangberlaku.f. Setiap peserta KKN dilarang membuat stempel KKN.g. Setiap peserta KKN tidak boleh menerima tamu di luar kegiatan KKN lebih daripukul 20.00 WIB.
Aturan Umuma. Pemondokan mahasiswa pria dan mahasiswa wanita terpisah (tidak dalam saturumah pemondokan).b. Peserta KKN harus menandatangi daftar hadir yang disiapkan di lokasi KKN.c. Ketika meninggalkan lokasi KKN, mahasiswa harus mengisi berita acara kegiatanyang akan dilakukan (kegiatan tersebut terkait dengan program KKN ataukegiatan lain yang diizinkan berdasarkan aturan KKN).
KEADMINISTRASIAN PELAKSANAAN KKN

A. Petunjukan Surat-menyuratDalam melaksanakan KKN mahasiswa pada umumnya melakukan kegiatan suratmenyurat, baik untuk minta bantuan tenaga/bahan dari pihak lain maupunkemungkinkan 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) masyarakat, (3) DPL,(4) Kapus P2SW-KKN LP2M UM (untuk surat-surat keluar memperhatikan ContohFormat 1 dan Contoh Format 2)
B. Petunjuk Pengajuan Piagam (Contoh format piagam disediakan oleh LP2M)a. Sebelum kegiatan dilakukan,  mahasiswa telah mengajukan proposal kegiatanyang akan dilakukan.b. Setelah kegiatan dilakukan, mahasiswa menunjukkan daftar nama pesertakegiatan 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 diberipiagam dan mencetaknya.e. Mahasiswa memintakan tanda tangan piagam tersebut yang disertai dengandaftar hadir peserta yang akan diberi piagam.
C. Petunjuk Pengisian Format Kegiatan Harian1. Isikan dengan tertib setiap hari di format di bagian belakang buku ini.2. Hari/tanggal yang diisi hanya hari/tanggal yang berhubungan dengan kegiatanKKN, 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 Kemajuan1. Format yang diisi disediakan LP2M.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 laindalam laporan berkala.4. Kegiatan dalam membantu program yang di bawah tanggungjawab mahasiswalain cukup ditulis dalam format Kegiatan Harian di buku ini.5. Laporan berkala I dibuat pada hari ke 25 kegiatan di lapangan, sedangkanlaporan berkala II diserahkan pada hari ke 45  ke Kapus P2SW-KKN LP2M UM.
E. Petunjuk Penyusunan LaporanPenyusunan laporan program individu dan laporan akhir pada dasarnya ditulisdengan menggunakan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Negeri Malang(PPKI-UM) satu setengah spasi.1. Laporan Program IndividuProgram individu yang telah dilaksanakan sebaiknya segera disusun laporannya,tidak perlu menunggu selesainya KKN di lapangan. Format lihat Contoh Format4, sampul lihat Contoh Format 6. Tiap laporan program individudibendel/staples punggung dua staples. Dijilid jadi satu2. Laporan Akhira. Laporan akhir harus dikonsultasikan untuk mendapatkan persetujuan  danditandatangani oleh DPL dan Kapus P2SW-KKN, konsultasi dengan DPLsebaiknya secara bertahap, lembar persetujuan lihat Contoh Format 9.b. Halaman setelah sampul supaya diisikan daftar mahasiswa satu kelompokKKN , nama, NIM, fakultas/jurusan. Urutan dibuat seperti urutan dalamdaftar hadir.c. Dalam penulisan abstrak Kordes bertindak sebagai penulis, Contoh: GatotSubroto, 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
F. Petunjuk Pengajuan Santuan Asuransi KecelakaanMahasiswa KKN diikutsertakan asuransi kecelakaan selama pelaksanaan KKN dilapangan. Untuk mendapatkan santunan maka harus mengikuti prosedur dansyarat-syarat yang telah ditentukan.1. Setiap kecelakaan harus segera dilaporkan ke Sub Bagian Umum LP2M-UMoleh mahasiswa yang bersangkutan atau Koordiator Desa atau DosenPembimbing Lapangan.2. Laporan paling lambat 2 x 24 jam dari peristiwa kecelakaan, lebih dari waktutersebut 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 kecelakaandari Kepala Desa/Kelurahan lokasi KKN atau pihak berwenang ( format isianterlampir)d. Kelengkapan butir a, b dan c dimasukkan dalam stopmap dan diserahkan keSub Bagian Umum LP2M-UM.



4. Pengambilan dana santunan melalui Sub Bagian Umum LP2M-UM denganmembawa tanda bukti/pengenal yang sya
CONTOH-CONTOH FORMAT1. Persuratan KKN2. Kerangka Rencana Program Individu3. Kerangka Laporan Program Individu4. Kerangka Laporan Akhir5. Sampul Laporan Program Individu6. Sampul Laporan Akhir7. Lembar Persetujuan.8. Lembar Pengesahan Bantuan dana9. Rencana Program Menyeluruh10. Jadwal Kegiatan11. Hasil Pelaksanaan Program Menyeluruh12. Rekapitulasi Jumlah dan Sumber Dana13. Memo Akhir Kegiatan14. Laporan Berkala15. Kegiatan Harian16. Pengisian Buku Penghubung
CONTOH-CONTOH SURATa. Permohonan Bantuan Danab. Permohonan Bantuan Susuc. Permohonan Bantuan Peliputan Kegiatand. Permohonan Bantuan Tempat Sampahe. Permohonan Bantuan Bibitf. Permohonan Bantuan Buku Bacaang. Peminjaman LCDh. Permohonan Narasumber
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UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
KELOMPOK KERJA MAHASISWA KKN

SDN TUNJUNGTIRTO 1 KECAMATAN SINGOSARI MALANGNomor : 014 /KKN-UM/IV/2013 13 April 2013Lampiran : 1 (satu) bendelHal : Permohonan Bantuan Dana

Yth. Bupati MalangJalan ........di Malang
Dengan hormat kami informasikan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakat (LP2M) UM menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Pendek2009/2010 di SDN Tunjungtirto 1 Kecamatan SingosariKabupaten Malang tanggal 18 Juni – 16Agustus 2010.Sehubungan dengan program itu, kami mahasiswa KKN di desa tersebut merencanakanberbagai program kegiatan Potensi Sekolah . Program-program yang akan kami kembangkantercantum dalam proposal terlampir.Berkenaan dengan hal tersebut, kami memerlukan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaanprogram. Untuk itu, kami mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bapak demiterselenggaranya kegiatan itu.Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, sebelum dan sesudahnya,kami sampaikan terima kasih.
MengetahuiKepala Sekolah, Koordinator Sekolah,
Mulyono, S.Ag Galih Putra WiyonoNIP 195609291979121004 NIM 207331408068Menyetujui:a.n. Ketua LP2M UM Dosen Pembimbing LapanganKapus P2SW-KKN,
----------------------------- Drs. Tiksno Widyatmoko, MANIP ----------------------- NIP 196006251988021001
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UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
KELOMPOK KERJA MAHASISWA KKN

SDN TUNJUNGTIRTO 1 KECAMATAN SINGOSARI MALANGNomor :  007 /KKN-UM/VI/2010 22 Juni 2010Lampiran : 1 (satu) BendelHal : Permohonan Bantuan Susu

Yth. Pimpinan Perusahaan SusuJalan ......di Batu
Dengan hormat kami informasikan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakat (LP2M) UM menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Pendek2009/2010 di Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tanggal 18 Juni – 16Agustus 2010.Sehubungan dengan program itu, kami mahasiswa KKN di desa tersebut merencanakanberbagai program kegiatan Potensi Sekolah . Program-program yang akan kami kembangkantercantum dalam proposal terlampir.Berkenaan dengan hal tersebut, kami memerlukan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaanprogram. Untuk itu, kami mengajukan permohonan bantuan susu kepada Bapak demiterselenggaranya kegiatan itu.Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, sebelum dan sesudahnya,kami sampaikan terima kasih.
MengetahuiKepala Sekolah, Koordinator Sekolah,
Mulyono, S.Ag Galih Putra WiyonoNIP 195609291979121004 NIM 207331408068Menyetujui:a.n. Ketua LP2M UM Dosen Pembimbing LapanganKapus P2SW-KKN,
------------------------------- Drs. Tiksno Widyatmoko, MANIP -------------------------- NIP 196006251988021001
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UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
KELOMPOK KERJA MAHASISWA KKN

SDN TUNJUNGTIRTO 1 KECAMATAN SINGOSARI MALANG

Nomor : 008 /KKN-UM/VI/2010 22 Juni 2010Lampiran : 1 (satu) BendelHal : Permohonan Peliputan Kegiatan

Yth. Pimpinan  Harian Malang Posdi Kota Malang
Dengan hormat kami informasikan bahwa Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) UMmenyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Pendek 2009/2010 di DesaKendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tanggal 18 Juni – 16 Agustus 2010.Sehubungan dengan program itu, kami mahasiswa KKN di desa tersebut merencanakanberbagai program kegiatan Potensi Sekolah . Program-program yang akan kami kembangkantercantum dalam proposal terlampir.Berkenaan dengan hal tersebut, kami memerlukan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaanprogram. Untuk itu, kami mengajukan permohonan peliputan kegiatan kepada Bapak demiterselenggaranya kegiatan itu.Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, sebelum dan sesudahnya,kami sampaikan terima kasih.
MengetahuiKepala Sekolah, Koordinator Sekolah,
Mulyono, S.Ag Galih Putra WiyonoNIP 195609291979121004 NIM 207331408068Menyetujui:a.n. Ketua LP2M UM Dosen Pembimbing LapanganKapus P2SW-KKN,
------------------------------- Drs. Tiksno Widyatmoko, MANIP -------------------------- NIP 196006251988021001
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UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
KELOMPOK KERJA MAHASISWA KKN

SDN TUNJUNGTIRTO 1 KECAMATAN SINGOSARI MALANGNomor :      /KKN-UM/IV/2013 22 April 2013Lampiran : 1 (satu) BendelHal : Permohonan Bantuan Tempat Sampah

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten MalangJalan ..........................................di Kepanjen
Dengan hormat kami informasikan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakat (LP2M) UM menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Pendek2009/2010 di Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tanggal 18 Juni – 16Agustus 2010.Sehubungan dengan program itu, kami mahasiswa KKN di desa tersebut mengembangkanprogram Kebersihan Lingkungan bagi masyarakat desa Kendalpayak. . Program-program yangakan kami kembangkan dalam Taman Bacaan ini tercantum dalam proposal terlampir.Berkenaan dengan hal tersebut, kami memerlukan sejumlah tempat sampah. Untuk itu, kamimengajukan permohonan bantuan 7 buah tempat sampah kepada Bapak demiterselenggaranya kegiatan itu.Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, sebelum dan sesudahnya,kami sampaikan terima kasih.
Mengetahui Koordinator Kelompok Kerja,Kepala Desa,
Syarifudin Nur Anggi Dian E.NNIM 107141401604Menyetujui:a.n. Ketua LP2M UM Dosen Pembimbing Lapangan,Kapus P2SW-KKN,
--------------------------- Drs. Tiksno Widyatmoko, MANIP -------------------------- NIP 196006251988021001
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UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
KELOMPOK KERJA MAHASISWA KKN

SDN TUNJUNGTIRTO 1 KECAMATAN SINGOSARI MALANG

Nomor :      /KKN-UM/VI/2010 22 Juni 2010Lampiran : 1 (satu) BendelHal : Permohonan Bantuan bibit tanaman

Yth. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten MalangJalan ......di ......
Dengan hormat kami informasikan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakat (LP2M) UM menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Pendek2009/2010 di Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tanggal 18 Juni – 16Agustus 2010.Sehubungan dengan program itu, kami mahasiswa KKN di desa tersebut mengembangkan
program pengembangan dan pembinaan tanaman toga bagi masyarakat desa Kendalpayak..Kegiatan yang akan kami kembangkan dalam proram tersebut tercantum dalam proposalterlampir.Berkenaan dengan hal itu, kami memerlukan sejumlah bibit tanaman untuk melengkapikoleksi bibit tanaman tersebut., untuk itu kami mengajukan permohonan bantuan bibit
tanaman toga kepada Bapak demi terselenggaranya kegiatan itu.Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, sebelum dan sesudahnya,kami sampaikan terima kasih.
Mengetahui Koordinator Kelompok Kerja,Kepala Desa,
Syarifudin Nur Anggi Dian E.NNIM 107141401604Menyetujui:a.n. Ketua LP2M UM Dosen Pembimbing Lapangan,Kapus P2SW-KKN,
---------------------------------- Drs. Tiksno Widyatmoko, MANIP ---------------------------- NIP 196006251988021001
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UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
KELOMPOK KERJA MAHASISWA KKN

SDN TUNJUNGTIRTO 1 KECAMATAN SINGOSARI MALANG

Nomor :      /KKN-UM/VI/2010 22 Juni 2010Lampiran : 1 (satu) BendelHal : Permohonan Bantuan Buku Bacaan

Yth. Kepala Bagian SekretariatanKedutaaan Besar JepangJalan ..........................................Surabaya
Dengan hormat kami informasikan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakat (LP2M) UM menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Pendek2009/2010 di Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tanggal 18 Juni – 16Agustus 2010.Sehubungan dengan program itu, kami mahasiswa KKN di desa tersebut mengembangkanprogram Taman Bacaan bagi masyarakat desa Kendalpayak. . Program-program yang akankami kembangkan dalam Taman Bacaan ini tercantum dalam proposal terlampir.Berkenaan dengan hal tersebut, kami memerlukan sejumlah buku untuk melengkapi koleksi
buku dalam Taman Bacaan tersebut. Untuk itu, kami mengajukan permohonan bantuan buku
bacaan kepada Bapak demi terselenggaranya kegiatan itu.Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, sebelum dan sesudahnya,kami sampaikan terima kasih.
Mengetahui Koordinator Kelompok Kerja,Kepala Desa,
Syarifudin Nur Anggi Dian E.NNIM 107141401604Menyetujui:a.n. Ketua LP2M UM Dosen Pembimbing Lapangan,Kapus P2SW-KKN,
----------------------------- Drs. Tiksno Widyatmoko, MANIP -------------------------- NIP 196006251988021001
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UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
KELOMPOK KERJA MAHASISWA KKN

SDN TUNJUNGTIRTO 1 KECAMATAN SINGOSARI MALANG

Nomor :      /KKN-UM/VI/2010 22 Juni 2010Hal : Peminjaman LCD

Yth. Kapus P2SW-KKNLembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)Universitas Negeri Malang

Dengan hormat, kami informasikan kepada Bapak bahwa mahasiswa KKN di desa KendalpayakKecamatan Pakisaji Malang akan menyelengarakan Kegiatan Pelatihan Penulisan PenelitianTindakan Kelas (PTK). Kegiatan tersebut akan diselenggarakan padahari : Rabutanggal : 30 Juni 2010pukul : 08.00—12.00 WIBtempat : Balai Desa KendalpayakUntuk memperlancar kegiatan tersebut, kami memerlukan fasilitas LCD. Untuk itu, kamimengajukan permohonan untuk pinjam dan menggunakan LCD milik P2SW-KKN LP2M UM.Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak, sebelum dan sesudahnya, kamisampaikan terima kasih.
Koordinator Kelompok Kerja,

Anggi Dian E.NNIM 107141401604
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UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
KELOMPOK KERJA MAHASISWA KKN

KECAMATAN JUNREJO KOTA BATUNomor :  017/KKN-UM/IV/2013 1 April 2013Hal : Permohonan penugasan narasumber

Yth. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)Universitas Negeri Malang

Dengan hormat, kami informasikan kepada Bapak bahwa mahasiswa KKN di Desa JunrejoKecamatan Junrejo Kota Batu akan menyelengarakan kegiatan “Penyuluhan Bahaya dan
Pencegahan Mikroorganisme pada Bumbu Dapur untuk Kader PKK Desa Junrejo”.Kegiatan tersebut akan diselenggarakan pada:hari : Minggutanggal : 8 April 2013pukul : 08.00-12.00tempat : Balai Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota BatuSehubungan dengan itu, kami memerlukan tenaga ahli dari LP2M UM untuk menjadinarasumber dalam kegiatan tersebut. Untuk itu, kami memerlukan bantuan Ibu Evi Susanti,M.Si, S.Si dari Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk menjadinarasumber.Berkenaan dengan hal itu. kami mohon izin kepada Bapak dan untuk dapatnya Bapak menugasibeliau menjadi pemateri pada kegiatan tersebut.Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak, sebelum dan sesudahnya, kamisampaikan terima kasih.

Koordinator Kelompok Kerja,

Mukhammad Dana ZulfikarTembusan NIM 9063324036081. Yth. Dosen Pendamping Lapangan2. Yth. Evi Susanti, M.Si, S.Si
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Format 2: Kerangka Rencana Program Individu

JUDUL (tulis nama program, sasaran dan lokasi program)
Contoh

PELATIHAN PEMBUATAN PROPOSAL BAGI PERANGKAT DESA DAN
KARANGTARUNA DI DESA SELOREJO KECAMATAN DAU

KABUPATEN MALANG

A. Analisis Konteks Kegiatan
1. Berisi uraian tentang program yang dilaksanakan KKN (program tersebut dipilih

dan disusun berdasarkan program pengembangan desa).
2. Dalam menyajikan program yang akan dilaksanakan, perlu disajikan alasan (a)mengapa program-program tersebut yang dipilih, dan (b) apa pentingnyaprogram tersebut bagi pihak-pihak terkait (Semaksimal mungkin upayakan

menyajikan fakta yang ada dan sedapat mungkin upayakan sajian data kuantitatif)
B. Tujuan dan Sasaran Program KKNBerisi uraian tentang (a) nama kegiatan yang dikembangkan dan (b) tujuan yangdicapai melalui pelaksanaan program KKN.
C. Sasaran Program KKNBerisi uraian tentang  objek atau kelompok tertentu yang menjadi sasaran kegiatan.
D. Strategi Pelaksanaan Program KKNBerisi uraian tentang (a) langkah-langkah dan cara yang ditempuh dalampelaksanaan program kegiatan, (b) pelaksana dan penanggung jawab program, dan(c) sumber dana pelaksanaan program.
E. Organisasai Pelaksana KegiatanBerisi uraian tentang pelaksana dan penanggung jawab program.
F. Sumber DanaBerisi uraian tentang sumber dana pelaksanaan program.
G. Hasil yang DiharapkanBerisi uraian tentang hasil-hasil yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan(usahakan rumuskan secara kuantitatif)
H. Jadwal kegiatan (susun jadwal secara rinci sesuai dengan waktu yang diperlukanuntuk mencapai tujuan).
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Format 3: Kerangka Laporan Program Individu

KERANGKA LAPORAN PROGRAM
JUDUL

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN
A. Analisis Konteks Kegiatan1. Berisi uraian tentang program yang dilaksanakan KKN (program tersebut dipilih dan

disusun berdasarkan program pengembangan desa).
2. Dalam menyajikan program yang akan dilaksanakan, perlu disajikan alasan (a) mengapaprogram-program tersebut yang dipilih, dan (b) apa pentingnya program tersebut bagipihak-pihak terkait (Semaksimal mungkin upayakan menyajikan fakta yang ada dan

sedapat mungkin upayakan sajian data kuantitatif)
B. Tujuan dan Sasaran Program KKNBerisi uraian tentang (a) nama kegiatan yang dikembangkan , (b) tujuan yang dicapaimelalui pelaksanaan program KKN, dan (c) objek atau kelompok tertentu yang menjadisasaran kegiatan.
C. Strategi Pelaksanaan Program KKNBerisi uraian tentang (a) langkah-langkah dan cara yang ditempuh dalam pelaksanaanprogram kegiatan, (b) pelaksana dan penanggung jawab program, dan (c) sumber danapelaksanaan program.
D. Hasil yang DiharapkanBerisi uraian tentang hasil-hasil yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan(usahakan rumuskan secara kuantitatif)
BAB II  PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Mekanisme Pelaksanaan KegiatanBerisi uraian tentang proses pelaksanaan kegiatan dengan mengungkapkan faktorpendukung dan penghambatnya.
B. Permasalahan dalam Pelaksanaan KegiatanBerisi uraian tentang permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan.Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh faktor manusia, sarana fisik, hubungansosial, budaya, jarak, transportasi, dana, dll.
C. Solusi terhadap MasalahBerisi uraian tentang cara-cara yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan dan uraiantentang ketuntasan dalam pemecahan masalah tersebut.

BAB III PAPARAN DAN PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM
A. Paparan Hasil Pelaksanaan KegiatanBerisi uraian tentang capaian kegiatan (susun dan rumuskan dalam bentuk tabel/formatHasil Pelaksanaan Program Menyeluruh).
B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan KegiatanBerisi penjelasan/analisis hasil kegiatan. Untuk program yang tercapai 100% kemukakanfaktor pendukungnya. Program yang tidak mencapai target, yaitu yang kurang dari 100%kemukakan faktor penghambatnya.
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BAB IV  PENUTUP
A. SimpulanBerisi temuan penting yang dihasilkan melalui kegiatan yang dilaksanakan melalui KKN.
B. RekomendasiBerisi uraian tentang hal-hal berikut ini.i. Saran/anjuran/imbauan untuk pemanfaatan/pemeliharaan/ peles-tarian/pengembangan temuan yang dapat dihasilkan secara tuntas melalui kegiatanprogram KKN.ii. Saran/anjuran/imbauan untuk menyelesaikan dan meneruskan program yang belumterselesaikan secara tuntas.iii. Saran/anjuran/imbauan untuk mengembangkan program baru yang belum sempatdilaksanakan dalam periode program KKN tersebut.

LAMPIRAN:1. Daftar Hadir Kegiatan2. Foto KegiatanCatatan:
Untuk lampiran jika dipilih salah satu, tentukan mana yang lebih tepat. Kegiatan pelatihan
lebih tepat daftar hadir kegiatan, sedangkan untuk pengerahan masa, pertunjukan lebih tepat
foto.
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Contoh Format 4: Kerangka Laporan Akhir

Laporan Akhir KKN

(Laporan Akhir KKN ini disusun berdasarkan hasil laporan akhir individu/ kelompok. Laporan
tersebut merupakan ringkasan secara menyeluruh dari setiap program yang dilaksanakan oleh
individu/kelompok)

KERANGKA LAPORAN AKHIR KKN

LEMBAR PERSETUJUAN
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I IDENTIFIKASI KONTEKS LOKASI KKN
A. Gambaran Umum Lokasi KKNBerisi uraian tentangi. kondisi geografis: luas wilayah, kondisi dan status wilayah, perbatasan denganwilayah lain, dll.ii. Demografis: berkaitan dengan masalah kependudukan (jumlah, pekerjaan/matapencaharian, status sosial masyarakat, hubungan sosial, dll)

iii. Potensi desa: berbagai potensi yang yang dimiliki desa baik fisik, ekonomi, sosialbudaya dll. (sedapat mungkin disertai Tabel statistik dan Peta Desa)
B. Program Pengembangan Desai. Berisi uraian tentang program pembangunan desa, yang terkait denganpembangunan fisik maupun nonfisik (yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya,pendidikan, teknologi, keolahragaan, dan kemasyarakatan, dll.)(Uraian materi tersebut dapat diperoleh melalui dokumenyang ada di desa ataupun

melalui wawancara dengan perangkat desa).
C. Pelaksanaan Pengembangan Program Nonfisik DesaBerisi uraian tentang program-program nonfisik yangi. telah dilaksanakan dan telah tuntas,ii. telah dilaksanakan dan belum tuntas, daniii. program-program yang belum dilaksanakan.(Uraian materi tersebut dapat diperoleh melalui dokumenyang ada di desa ataupun

melalui wawancara dengan perangkat desa).
BAB II ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM KKN
A. Pengembangan Program Desa Melalui KKN1. Berisi uraian tentang program-program desa yang dipilih oleh mahasiswa yang KKN diwilayah tersebut sebagai skala prioritas untuk dilaksanakan KKN (program-program

tersebut dipilih dan disusun berdasarkan program pengembangan desa).2. Dalam menyajikan skala program yang akan dilaksanakan, perlu disajikan alasan (a)mengapa program-program tersebut yang dipilih, dan (b) apa pentingnya programtersebut bagi pihak-pihak terkait.(Semaksimal mungkin upayakan menyajikan fakta yang ada dan sedapat mungkin
upayakan sajian data kuantitatif)
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B. Tujuan dan Sasaran Program KKNBerisi uraian tentang (a) nama program yang dikembangkan, (b) tujuan yang dicapai melaluipelaksanaan setiap program KKN, dan (c) objek atau kelompok tertentu yang menjadisasaran setiap program
C. Strategi Pelaksanaan Program KKNBerisi uraian tentang (a) langkah-langkah dan cara yang ditempuh dalam pelaksanaan setiapprogram kegiatan, (b) pelaksana dan penanggung jawab program, dan (c) sumber danapelaksanaan setiap program.
D. Hasil yang DiharapkanBerisi uraian tentang hasil-hasil yang diharapkan dari setiap program yang dilaksanakan(usahakan rumuskan secara kuantitatif)
BAB III DESKRIPSI ANALITIS PELAKSANAAN PROGRAM KKN
A. Mekanisme Pelaksanaan Program KKNBerisi uraian tentang proses pelaksanaan setiap program dengan mengungkapkan faktorpendukung dan penghambatnya.
B. Permasalahan dalam Pelaksanaan Program KKNBerisi uraian tentang permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan program KKN.Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh faktor manusia, sarana fisik, hubungan sosial,budaya, jarak, transportasi, dana, dll.
C. Solusi terhadap MasalahBerisi uraian tentang cara-cara yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan dan uraiantentang ketuntasan dalam pemecahan masalah tersebut.
BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM
A. Paparan Hasil Pelaksanaan Program KKNBerisi uraian tentang capaian setiap program KKN (susun dan rumuskan dalam bentuktabel/format Hasil Pelaksanaan Program Menyeluruh).
B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Program KKNBerisi penjelasan/analisis hasil tiap-tiap program. Untuk program yang tercapai 100%kemukakan faktor pendukungnya. Program yang tidak mencapai target, yaitu yang kurangdari 100% kemukakan faktor penghambatnya.
BAB V  PENUTUP
A. SimpulanBerisi temuan penting yang dihasilkan melalui setiap program yang dilaksanakan melaluiKKN.
B. RekomendasiBerisi uraian tentang hal-hal berikut ini.i. Saran/anjuran/imbauan untuk pemanfaatan/pemeliharaan/pelestari-an/pengembangan temuan yang dapat dihasilkan secara tuntas melalui program KKN.ii. Saran/anjuran/imbauan untuk menyelesaikan dan meneruskan program yang belumterselesaikan secara tuntas.iii. Saran/anjuran/imbauan untuk mengembangkan program baru yang belum sempatdilaksanakan dalam periode program KKN tersebut.
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LAMPIRAN1. Struktur dan Fungsionaris Pemerintahan Desa2. Struktur dan Fungsionaris BPD/LPMD/LPMK3. Struktur Organisasi dan Fungsionaris PKK4. Rekapitulasi Dana dan Sumber Dana (format lihat Contoh 13)5. Memo Akhir Kegiatan (format lihat Contoh 14)6. Laporan Akhir Program Individu/kelompok7. Daftar Hadir Mahasiswa di Desa8. Daftar Hadir Dosen di Desa9. Foto Kegiatan ( disertai keterangan masing-masing foto)10. Diagram alir / tahapan kegiatan program mulai perencanaan sampai hasil akhir yangdicapai (lebih bagus dilengkapi dengan foto pada setiap tahapan) untuk  keperluan : MajalahDinding dan Poster.11. Summary Laporan
Catatan:Penulisan abstrak adalah sebagai berikut.
 Kata ABSTRAK ditulis di tengah halaman dengan huruf besar, simetris di batas atas bidangpengetikan, dan tanpa tanda titik.
 Judul dicetak miring dan ditik dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama setiap kata.
 Dosen pembimbing ditulis lengkap dengan gelarnya.
 Di bawah judul dicantumkan kata kunci
 Teks abstrak ditulis dengan jarak 1 spasi
 Panjang abstrak tidak lebih dari 1 halaman

 Isi abstrak terdiri atas latar belakang, tujuan KKN, permasalahan di desa, program KKN,pelaksanaan KKN, dan hasil KKN.
Contoh: judul Abstrak

ABSTRAKAbdul, Hakim, dkk. 2013 . Laporan KKN Desa Selorejo Kecamatan Dau. Dosen PembimbingLapangan: Drs. Sudarno Herlambang, M.SiKata Kunci : Wana Wisata Husada
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Format 5: Sampul Laporan Program Individu

PELATIHAN SURAT-MENYURAT UNTUK PERANGKAT
DESA SELOREJO KECAMATAN DAU

LAPORAN PROGRAM INDIVIDUMahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri MalangSemester Genap 2009/2010Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang
PenanggungjawabPRIBUDIFIP/Pendidikan Luar Sekolah

The Learning University

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA WILAYAH DAN KULIAH KERJA NYATALEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIANKEPADA MASYARAKAT (LP2M)UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)2013
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Format 6: Sampul Laporan Akhir

The Learning University

LAPORAN AKHIR
MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SEMESTER Genap 2012/2013

DESA : SELOREJOKECAMATAN : DAUKABUPATEN : MALANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA WILAYAH DAN KULIAH KERJA NYATALEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIANKEPADA MASYARAKAT (LP2M)UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)2013
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Format 7: Halaman Lembar Persetujuan

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Genap 2009/2010 di DesaSelorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini telah diperiksa dan disetujui padatanggal ................................., oleh:

Mengetahui,a.n. Ketua LP2MKapus PSW KKN, Dosen Pembimbing Lapangan,

---------------------------NIP. ----------------------- NIP
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Format 8: Halaman Lembar Perngesahan  Proposal Permohonan
Bantuan

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal ini telah disetujui pada tanggal ......................, oleh:

Mengetahui,a.n. Ketua LP2MKapus PSW KKN, Dosen Pembimbing Lapangan,
------------------------------NIP. ---------------------- NIP
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Format 9: Format Rencana Program Menyeluruh

RENCANA PROGRAM MENYELURUH MAHASISWA KKN SEMESTER GENAP UM 2012/2013
DESA SELOREJO KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG*)

No Program Tujuan Sasaran Masyarakatyang terlibat Hasil yangdirencanakan waktu Sumber dana PenanggungJawab

Mengetahui /Menyetujui 9 Agustus 2010Kepala Desa Selorejo Dosen Pembimbing LapanganKoorpokja,
...................................... .............................................. ..............................................NIP NIP
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Format 10: Format Jadwal Kegiatan

JADWAL PELAKSANAAN POGRAM KKN UM SEMESTER GENAP 2012/2013
DESA SELOREJO  KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

No Judul Program JUNI JULI Penanggung Jawab1 2 3 4 1 2 3 41 Analisis situasi Sutrisno2 Perencanaanpartisipatif

Mengetahui/Menyetujui 5 April 2010Dosen Pembimbing Lapangan, Kordes,
................................................... ............................NIP NIM
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Format 11: Format Hasil Pelaksanaan Program

HASIL PELAKSANAAN PROGRAM MENYELURUH MAHASISWA UM SEMESTER GENAP 2012/2013
DESA SELOREJO KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

No Program Hasil yang dicapai Sumber dana Jumlah Dana PenanggungJawabA.12B.12C.12
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Format 12: Format Rekapitulasi Jumlah dan Sumber Dana

REKAPITULASI JUMLAH DAN SUMBER DANA KKN SEMESTER GENAP UM 2012/2013No Program Jumlah dan Sumber Dana JumlahLP2M UM Mahasiswa Masyarkat Desa/Kel Pemda Sponsor1 Demplot pupukorganik Rp.300.000 Rp. 200.000 Rp.300.000 Rp.100.000 - - Rp 900.0002 Penguatankelembagaanlokal/ lokalgenius/ukil
Rp.250.000 Rp.200.000 Rp.320.000 RP.100.000 Rp.500.000 Rp.1.370.000

345 Jumlah Rp.2.270.000
Penjelasan:Semua bentuk kontribusi masyarakat (jasa, tenaga, sumbangan konsumsi dll) diperhitungkan dalambentuk uang
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Format 13: Memo Akhir Kegiatan

MEMO AKHIR KEGIATAN MAHASISWA KKN  SEMESTER GENAP 2012/2013
DESA PUJON KIDUL KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG

No Program Hasil yang telah dicapai Memo Kegiatan1 Demplot pembuatan pupuk organik 2 model  pembuatan pupuk organikdiadusun : Selokerto Pengembangan dampak di dusunSelokert
2
3
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Format 14: Laporan KemajuanLP2M UNIVERSITAS NEGERI MALANGLAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KKN SEMESTER  GENAP TAHUN 2009/20101. IDENTITAS MAHASISWA1.1 Nama :  Azam 1.4 Tanggal Melapor : 30 Mei 20101.2 NIM/No. KKN : …………………………………………….. 1.5 Desa :  Selorejo Kec.: Dau1.3 Jurusan/Fak. : …………………………………………….. 1.6 Nama DPL : Drs. Sudarno Herlambang,M.Si2. REALISASI PROGRAM (% secara kumulatif)
No Bidang danProgram/Kegiatan yangDilaporkan

Pencapaian Hasil Kendala yangDihadapi AlternatifPemecahan% Keterangan (uraikan kegiatan yangtelah dilakukan dan hasil yang dicapai)
1. Pembuatan PupukOrganik 50 % Tidak Semuapetani maumenggunakanpupuk organik

Perlu sosialisasidan pendekatan

Mengetahui DPL ……………………., ………Mahasiswa KKN UM
……………………………… ………………………………
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Format 15: Pengisian Kegiatan Harian

KEGIATAN HARIANMinggu Ke 1No Hari/Tanggal Kegiatan Hasil Tindak Lanjut1 Senin 4 Mei 2010 Sosialisasi program Tersosialisasinya Program Perlu sosialisasi lanjut2 Selasa 18 Mei 2010 Pelatihan pembuatanpermen susu Masyarakat bisamemnfaatkansusu afkir Perlu pelatihan lebih lanjut
345

MengetahuiDosen Pembimbing Lapangan,
................................................
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Format 16: Pengisian Buku Penghubung

BUKU PENGHUBUNG

No Nama Tujuan dan Keperluan Berangkat Kembali TandaTanganHari/tanggal Pukul Hari/tanggal Pukul1 Maskuri Persh. Susu PT NestlePasuruan , mengambilbantuan dana Senin 4 Mei 2010 07.00 Senin 4 Mei 2010 16.00
2 Ivan Perum  Jasa Tirta MalangPengajuan Proposal bantuanbibit Rabu, 13 Mei 2010 08.00 Rabu,  19 Mei 2010 1500
3 Marhuri Pertokoan  Batu Kamis  14  Mei 2010 08.00 Kamis  14 Mei 2010 12.00
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KEGIATAN HARIAN

Minggu :No Hari/Tanggal Kegiatan Hasil Tindak Lanjut123456
7

MengetahuiDosen Pembimbing Lapangan,
___________________________________
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SERTIFIKAT
Nomor : /UN32.14/KN/2015

Diberikan kepada

..............................................

atas partisipasinya sebagai

Peserta

pada Kegiatan Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas
di SDN Tunggulwulung Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

pada tanggal 2—4 Novermber 2015
Malang, 04 Mei 2015
Ketua,

----------------------------------i
NIP --------------------------------

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Semarang 5, Malang, 65145 Telp. 0341 551312 psw. 484 Telp./Fax. 0341 564-570

Website:http://www. lp2m.um.ac.id e-mail:info@ lp2m.um.ac.id
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JADWAL KEGIATAN PELATIHAN PENELITIAN TINDAKAN KELASDI SDN TUNGGULWULUNG KELURAHAN TUNGGULWULUNG KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANGPADA TANGGAL 2—4 NOVERMBER 2015
No Materi Kegiatan Waktu Narasumber1 ANALISIS KONDISI PEMBELAJARAN DI KELAS 2 November 201508.00—12.00 Musthofa Kamal, S.Pd, M.Sn2 PERENCANAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 2 November 201513.00—15.00 Prof. Dr. Imam Suyitno, M.Pd3 PENGEMBANGAN PROPOSAL 3 November 201508.00—12.00 Drs. Tiksno Widyatmoko, M.A4 PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN 4 November 201508.00—12.00 Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
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