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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Pemberdayaan masyarakat, kondisi geografis dan demografis Kalimantan Barat masih 

membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak, terutama dunia pendidikan tinggi. 

Dukungan ini dimaksudkan agar potensi sumberdaya wilayah dan potensi sumberdaya 

penduduknya dapat dimanfaatkan secara optimal berdasarkan asas manfaat untuk 

kepentingan bersama. Upaya pemberdayaan tersebut perlu dilakukan agar tingkat 

kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat secara keseluruhan dapat mencapai tingkatan 

hidup yang lebih baik.  Oleh karena itu peran serta berbagai pihak sangat diperlukan dalam 

dalam pengembangan potensi sumberdaya tersebut. 

Perguruan tinggi sebagai sumber ilmu pengetahuan yang memiliki sumberdaya 

manusia yang handal harus mampu memberikan alternatif upaya pemberdayaan dan  solusi 

dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah 

daerah. Hal ini sesuai dengan mandat utama perguruan tinggi di Indonesia yaitu memberi 

nilai tambah dan mengabdi untuk masyarakat dan pemerintah daerah setempat.  Selain itu 

peran dunia pendidikan tinggi sangat dimungkinkan dan sesuai tugas pokoknya dalam Tri 

Dharma Perguruan Tinggi,  khususnya dalam bidang kemasyarakatan yaitu dharma  yang 

ketiga “Pengabdian Kepada Masyarakat”. Salah satu aplikasi atau wadah dharma yang 

dimaksud direalisasikan melalui kegiatan Kuliah Kerja Usaha (disingkat KKU) yang secara 

integral merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa tingkat strata S1 sesuai dengan 

kurikulumnya. 

Dalam perkembangannya, pelaksanaan KKN yang telah dimulai pada tahun 1993 

sampai tahun 1997 oleh UNMUH PONTIANAK. Ide KKN adalah usaha kegiatan faktual 

pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang dilakukan secara integral oleh setiap 

mahasiswa dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda. Kondisi semacam ini 

membawa kelemahan dalam pelaksanaan KKN tersebut yaitu tidak fokusnya program yang 

dikerjakan oleh mahasiswa.  Hal ini menyebabkan program yang dilaksanakan kurang 

bermanfaat bagi masyarakat.  Selain itu pencitraan lembaga juga dinilai kurang baik oleh 

berbagai stakeholders karena banyaknya kegiatan KKU yang kurang berhasil dan 

bermanfaat.   

 Pada tahun 1998 sampai tahun 2010 pelaksanaan KKN telah diperbaharui dan 

dikembangkan dalam bentuk kegiatan Kuliah Kerja Usaha (KKU).  

Berdasarkan arahan secara umum dari Ketua MPM PP Muhammadiyah (Mantan 

Menteri Pendidikan Nasional RI) Bapak Prof. Dr. Bambang Sudibyo, keputusan bersama 
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pada Semiloka LPPM/LPKM PTM Se-Indonesia di UM Surakarta (Maret 2011) dan 

dilanjutkan pada Rakernas LPPM/LPKM PTM dan MPM PWM Se-Indonesia di UM Malang 

(Mei 2011) serta mengadopsi dari Pedoman KKN-PPM DP2M DIKTI Kemendiknas RI, 

maka mulai tahun 2011 pelaksanaan KKU di UNMUH Pontianak (yang dalam proses 

penyempurnaan menjadi KKN-PPM) sementara ini dalam bentuk Kuliah Kerja Usaha/Kuliah 

Kerja Nyata-Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKU/KKN-PPM). Kuliah Kerja 

Usaha/Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat, yang di singkat 

KKU/KKN-PPM. Pada kegiatan KKU/KKN-PPM ini fokus utamanya adalah pemecahan 

masalah yang dihadapi oleh stakeholders atau masyarakat sesuai potensi yang tersedia. 

Dalam hal ini, program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan stakeholders (bottom up). KKU/KKN-PPM tersebut dilaksanakan 

oleh mahasiswa secara berkelompok dengan keterlibatan interdisiplin ilmu yang terkait. 

Dengan demikian KKU/KKN-PPM berorientasi pada sistem terpadu dalam upaya lebih 

mendayagunakan keberadaan mahasiswa dengan berbagai disiplin ilmunya sebagai subyek 

program dengan relasinya yang lebih luas di masyarakat. Sesuai dengan potensi yang dimiliki 

oleh wilayah/daerah yang dijadikan lokasi kegiatan dan kemampuan serta potensi mahasiswa 

yang dilatarbelakangi berbagai disiplin ilmu yang ada, upaya perpaduan potensi tersebut 

dalam kegiatan yang dinamakan KKU/KKN-PPM diharapkan dapat memberikan sinergi 

keuntungan bagi semua yang terlibat. 

Melalui KKU/KKN-PPM, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dan bekerja 

dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan IPTEKS. Secara lebih 

nyata, KKU/KKN-PPM merupakan media penerapan IPTEKS di masyarakat secara 

sistematis dalam program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan KKU/KKN-PPM juga 

diharapkan menjadi pendorong pengembangan riset terapan secara mutualistik dalam rangka 

membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat serta mengembangkan kepekaan rasa 

dan kognisi sosial mahasiswa. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat, kegiatan 

KKU/KKN-PPM dapat membantu percepatan proses pembangunan serta membentuk kader 

penerus kegiatan pembangunan.  

 

1.2.  Dasar Hukum 

Kuliah Kerja Usaha/Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat 

(KKU/KKN-PPM) merupakan salah satu kegiatan dalam pendidikan tinggi yang 

diselenggarakan berdasarkan UUD 1945 dan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Sistem Pendidikan Nasional juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
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14 Tahun 2014  tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan. 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pendewasaan dan pemandirian manusia secara 

sistematis, agar siap menjalani kehidupan secara bertanggung jawab. Menjalani kehidupan 

secara bertanggungjawab berarti berani mengambil keputusan yang bijaksana sekaligus 

berani menanggung segala konsekuensi yang ditimbulkannya.  

Demi cita-cita yang mulia itu, pendidikan di Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan 

cara membekali dan mengembangkan religiusitas, kecakapan, keterampilan, kepekaan dan 

kecintaan mahasiswa terhadap pemuliaan kehidupan umat manusia pada umumnya dan 

masyarakat Indonesia pada khususnya. Pembekalan dan pengembangan hal-hal tersebut 

terangkum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, 

dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 

tahun 2012 pasal 1 ayat 9) Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma 

adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat. Tri Dharma perguruan tinggi merupakan tiga pilar dasar pola pikir 

dan menjadi kewajiban bagi mahasiswa sebagai kaum intelektual di negara ini. Karena 

mahasiswa adalah ujung tombak perubahan bangsa kita ke arah yang lebih baik. 

Ketiga aspek dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut dilaksanakan dengan 

proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu dengan harapan agar kelak para lulusan 

perguruan tinggi dapat menjadi manusia yang berilmu pengetahuan sesuai dengan bidang 

masing-masing, mampu melakukan penelitian, dan bersedia mengabdikan diri demi 

kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. 

Untuk mempraktekkan ilmu dan menerapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh civitas 

akademika, maka perlu suatu media yang mendukung.  

KKU/KKN-PPM adalah suatu kegiatan intrakurikuler wajib yang memadukan 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar 

dan bekerja kepada mahasiswa, dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. KKU/KKN-PPM 

juga merupakan wahana penerapan serta pengembangan ilmu dan teknologi, dilaksanakan di 

luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja, dan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, 

KKU/KKN-PPM diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik-teoritik dan 

dunia empirik-praktis. Dengan demikian akan terjadi interaksi sinergis, saling menerima dan 

memberi, saling asah, asih, dan asuh antara mahasiswa dan masyarakat.  
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1.3.  Prinsip-Prinsip KKU/KKN-PPM 

1.3.1.  Prinsip Dasar 

Sejalan dengan perubahan paradigma tersebut, maka KKU/KKN-PPM dilaksanakan 

dengan berpijak pada prinsip-prinsip : 

a. Keterpaduan aspek Catur Dharma Perguruan Tinggi; aspek pendidikan dan 

pengajaran, dan pengabdian kepada  masyarakat yang berbasis penelitian menjadi 

landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolok ukur evaluasi KKU/KKN-PPM.  

b. Pengembangan (development) dan pemberdayaan (empowerment); KKU/KKN-PPM 

dilaksanakan untuk mencapai pengembangan kepribadian mahasiswa (personality 

development), pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dan pengembangan 

institusi (institutional  development). 

c. Partisipatif; KKU/KKN-PPM dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat dalam 

pembangunan melalui berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, mengikutsertakan, dan 

menumbuhkan rasa memiliki  bagi masyarakat terhadap  pembangunan. KKU/KKN-PPM 

dilaksanakan secara interaktif dan sinergis antara mahasiswa dan masyarakat. 

Konsekuensinya, keterlibatan kedua belah pihak dalam setiap kegiatan mutlak diperlukan. 

Keterlibatan itu dimulai sejak perencanaan program kegiatan lapangan, pelaksanaan, dan 

pengusahaan pendanaan. Untuk itu para mahasiswa dan pengelola KKU/KKN-PPM harus 

mampu mengadakan pendekatan sosio-kultural terhadap masyarakat sehingga lebih 

kooperatif dan partisipatif.  

d. Interdisipliner; KKU/KKN-PPM dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari 

berbagai disiplin ilmu di lingkungan universitas dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh 

LPPM. Dalam operasionalnya mahasiswa mengembangkan mekanisme pola pikir dan 

pola kerja interdisipliner untuk memecahkan permasalahan yang ada di lokasi 

KKU/KKN-PPM.  

e. Komprehensif-Komplementatif dan berdimensi luas; KKU/KKN-PPM berfungsi 

sebagai pengikat, perangkum, penambah dan pelengkap kurikulum yang ada. Dengan 

demikan diharapkan mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM mampu mengaktualisasikan diri 

secara profesional dan proporsional. 

f. Realistis-Pragmatis; program-program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya 

bertUNMUH Pontianaku pada permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan, dapat 

dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber daya yang tersedia di lapangan, dan 

memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang.  
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g. Environmental development; KKU/KKN-PPM dilaksanakan untuk melestarikan dan 

mengembangkan lingkungan fisik dan sosial-ekonomi untuk kepentingan bersama. 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mahasiwa KKU/KKN-PPM mampu 

mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat dan mencari penyelesaiannya  sesuai 

dengan sumber daya yang dimiliki. Dengan harapan, masyarakat mampu berswadaya, 

berswakelola, dan berswadana dalam pembangunan.  

 

1.3.2.  Prinsip Pelaksanaan 

 Pelaksanaan kegiatan KKU/KKN-PPM dilakukan dengan karakteristik sebagai 

berikut : 

a. Co-creation (gagasan bersama): KKU/KKN-PPM dilaksanakan berdasar pada suatu tema 

dan program yang merupakan gagasan bersama antara universitas (dosen, mahasiswa, 

Pusat Studi) dengan pihak pemerintah daerah, mitra kerja dan masyarakat setempat. 

b. Co-financing/co-funding (dana bersama): KKU/KKN-PPM dilaksanakan dengan 

pendanaan bersama antara mahasiswa pelaksana, universitas dengan pihak pemerintah 

daerah, mitra kerja dan masyarakat setempat (bila memungkinkan), disesuaikan dengan 

tema dan program yang telah disepakati. 

c. Flexibility (keluwesan): KKU/KKN-PPM dilaksanakan berdasarkan pada suatu tema dan 

program yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan Pemerintah Daerah, mitra kerja dan 

masyarakat dalam proses pembangunan di daerah. Mahasiswa dapat memilih tema dan 

waktu pelaksanaan KKU/KKN-PPM yang ditawarkan universitas sesuai dengan 

keinginannya. 

d. Sustainability (berkesinambungan): KKU/KKN-PPM dilaksanakan secara 

berkesinambungan berdasarkan suatu tema dan program yang sesuai dengan tempat dan 

target tertentu. 

e. KKU/KKN-PPM dilaksanakan berbasis riset (Research based Community Services). 

1.4.  Hakikat dan Tujuan 

 

KKU/KKN-PPM pada hakikatnya merupakan kegiatan perkuliahan intrakulikuler 

dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara 

interdisipliner dan lintas sektoral yang dilakukan di luar kampus, terutama di pedesaan.  

Tujuan KKU/KKN-PPM bagi mahasiswa adalah: 

a. Mengembangkan kepekaan rasa (empati) dan kognisi sosial (kepedulian) mahasiswa serta 

membantu proses pembangunan terutama di pedesaan. 
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b. Melaksanakan terapan IPTEKS secara teamwork  dan interdispliner. 

c. Menanamkan nilai kepribadian (nasionalisme dan jiwa Pancasila, keuletan, etos kerja dan 

tangung jawab, kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan). 

d. Meningkatkan daya saing nasional. 

e. Menanamkan jiwa peneliti (eksploratif dan analisis). 

f. Mendorong learning community dan learning society. 

Adapun tujuan dilaksanakan KKU/KKN-PPM bagi perguruan tinggi adalah sebagai 

berikut. 

a. Perguruan tinggi menghasilkan sarjana sebagai penerus pembangunan yang lebih 

menghayati masalah yang sangat kompleks yang dihadapi oleh masyarakat dalam 

pembangunan dan mampu menanggulangi masalah-masalah tersebut secara pragmatis 

dan interdisipliner. 

b. Perguruan tinggi lebih dekat pada masyarakat dan lebih meningkatkan kualitas dan 

relevansi program-programnya dengan tuntutan pembangunan. 

c. Perguruan tinggi dapat membantu pemerintah dalam mempercepat gerak pembangunan 

sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah dan mempersiapkan kader-kader 

pembangunan di pedesaan, yakni kader-kader pembangunan yang bermanfaat bagi bangsa 

dan Negara serta kesejahteraan umat manusia.  

d. Perguruan tinggi dapat memotivasi dan menciptakan partisipasi dikalangan masyarakat 

dalam pembangunan nasional. 

e. Perguruan tinggi dapat menumbuhkan rasa bangga, semangat kerja, dan kemandirian 

masyarakat. 

 

1.5.  Sasaran 

KKU/KKN-PPM UNMUH PONTIANAK diarahkan pada tiga sasaran, yakni (1) 

mahasiswa sebagai penerus calon penggerak pembangunan, (2) perguruan tinggi tempat 

mahasiswa belajar, dan (3) masyarakat maupun pemerintah daerah yang dibantu oleh para 

mahasiswa. 

Sasaran yang ingin diarahkan kepada mahasiswa yaitu : 

a. Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa tentang:  

-   Cara berfikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral. 

- Kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan pada umumnya dan 

pembangunan daerah pedesaan pada khususnya. 

- Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan serta keseluruhan konteks 
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masalah pembangunan pengembangan daerah. 

b. Mendewasakan alam pikiran mahasiswa dalam setiap penelaahan dan pemecahan 

masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis  ilmiah. 

c. Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa 

terhadap kemajuan masyarakat. 

d. Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program 

pengembangan dan pembangunan. 

e. Membina mahasiswa agar menjadi seorang innovator, motivator, dan problem solver. 

f. Memberikan pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa sebagai kader 

pembangunan.  

g.  Secara khusus bagi perguruan tinggi Muhammadiyah, selain keenam hal diatas 

KKU/KKN-PPM diarahkan pula pada: 

- Peluasan pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang kenyataan kehidupan 

keagamaan di masyarakat.  

- Pemupukan semangat solidaritas / kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat pedesaan 

- Penumbuhan semangat pengabdian mahasiswa dalam memecahkan “kemis-kinan 

rohaniah” sebagai realisasi dari amar ma’ruf nahi munkar dalam kehidupan nyata 

masyarakat Islam di pedesaan. 

- Pelatihan terhadap mahasiswa dalam mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam 

mengatasi keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan yang bermotivasi keislaman. 

- Penumbuhan dan pengembangan gairah kegiatan muhammadiyah, bagi desa yang 

memiliki cabang atau ranting muhammadiyah. 

Sasaran kepada masyarakat dan pemerintah adalah: 

a. Memperoleh bantuan pikiran dan tenaga untuk merencanakan serta melaksanakan   

program pembangunan. 

b. Memperoleh  pengalaman,  cara berpikir, bersikap dan bertindak untuk menggali dan 

menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif 

dalam pembangunan. 

c. Memperoleh cara-cara (baru) di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dibutuhkan 

untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. 

d. Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam pembangunan di 

daerah. 

e. Membentuk  kader-kader  pembangunan  di masyarakat sehingga terjamin 

kesinambungan  pembangunan. 
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f.  Secara khusus bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah, selain kelima hal diatas, 

KKU/KKN-PPM diarahkan pula pada: 

- Upaya memperkuat kesadaran tentang pentingnya ketahanan sosial keagamaan dalam 

kehidupan yang majemuk yang dilandasi dengan iman yang kokoh dan pemahaman 

yang benar tentang nilai agama Islam.  

- Pembimbingan dalam berbagai masalah kehidupan secara menyeluruh dilihat dari 

perspektif agama.  

- Penumbuhan rasa tanggung jawab akan perlunya mewujudkan keluarga sejahtera 

melalui pemahaman yang benar tentang ajaran kemasyarakatan islami. 

- Upaya menumbuhkan pemahaman tentang kaitan antara nilai-nilai dan ajaran Islam 

dengan realitas hidup sehari-hari yang tercermin dalam patisipasi di segala bidang 

pembangunan. 

Sasaran yang ingin dicapai bagi perguruan tinggi (UNMUH PONTIANAK) yaitu: 

a. UNMUH PONTIANAK sebagai perguruan tinggi lebih terarah dalam mengembangkan 

ilmu dan pengetahuan kepada mahasiswa, dengan adanya UNMUH Pontianakan balik 

sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum 

perguruan tinggi akan dapat disesuaikan dengan tuntutan pembangunan. Tenaga pengajar 

memperoleh berbagai kasus yang dapat digunakan sebagai contoh dalam proses 

pendidikan.  

b. UNMUH PONTIANAK dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau 

departemen lainnya dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan IPTEKS.  

c.  UNMUH PONTIANAK dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih bermanfaat dalam 

pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah pembangunan. 

d.  UNMUH PONTIANAK memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan 

oleh tenaga pengajar sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan atau proses 

pendidikan lainnya dan menemukan berbagai masalah untuk pengembangan pendidikan 

dan penelitian serta pengabdian. 

e.  Secara khusus bagi UNMUH PONTIANAK, selain ketiga hal di atas, KKU/KKN-PPM 

diarahkan pula pada: 

- Upaya konkret untuk menjembatani teori-teori atau pengetahuan keagamaan mahasiswa 

UNMUH PONTIANAK dengan realitas kehidupan masyarakat. 

- Upaya pelibatan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam menggali kenyataan empirik 

realitas keberagaman masyarakat. 
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- Upaya untuk terlibat aktif dalam pemecahan problem keagamaan masyarakat sebagai 

manifestasi dari tanggung jawab sosial dalam mengembangkan misi persyarikatan. 

- Upaya untuk turut serta dalam memecahkan problem-problem persyarikatan tingkat 

pedesaan (cabang dan ranting), baik menyangkut masalah pendidikan, dakwah, maupun 

pengembangan amal usaha lainnya. 

Dengan demikian, melalui KKU/KKN-PPM akan terlihat bahwa perguruan tinggi 

bukan merupakan suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat, dan dengan KKU/KKN-

PPM tersebut akan terjadi keterkaitan dan saling ketergantungan baik fisik maupun 

emosional antara perguruan tinggi dan masyarakat, sehingga pada giliran selanjutnya akan 

terasa bahwa peranan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni menjadi lebih nyata. 

 

II.   PENGELOLAAN KKU/KKN-PPM 

 

2.1.  Lembaga Pengelola 

Penyelenggaraan KKU/KKN-PPM dikoordinasikan dan dilaksanakan Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNMUH PONTIANAK.  Sebagai 

penanggung jawab kegiatan KKU/KKN-PPM, Ketua LPPM mempunyai wewenang: 

a. Memimpin dan menjalankan wewenang bidang peningkatan Pengembangan Perguruan 

Tinggi dalam bidang tugas kegiatan KKU/KKN-PPM. 

b. Menjalin kerjasama secara internal (pusat studi, unit dan fakultas) dan eksternal (Pemda, 

industri, dsb). 

c. Bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Wakil 

Rektor I). 

Pelaksanaan KKU/KKN-PPM dikelola sekretaris LPPM dengan wewenang sebagai 

berikut: 

a. Bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan KKU/KKN-PPM. 

b. Merencanakan, membuat keputusan, mengarahkan, mengkoordinasi, mengawasi, 

mengevaluasi dan mengembangkan pelaksanaan KKU/KKN-PPM. 

c. Bertanggung jawab kepada Ketua LPPM  tentang kegiatan KKU/KKN-PPM. 

Dalam pelaksanaan tugasnya sekretaris dibantu oleh Kepala Bidang Pengelolaan 

KKU/KKN-PPM  dengan wewenang tersebut adalah sebagai berikut : 

a.  Merencanakan dan melakukan kerjasama dengan mitra kerja dalam penerapan dan 

pengembangan IPTEKS, baik di lingkungan Universitas maupun Pemerintah, Lembaga 
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Non Pemerintah. 

b. Menjalin kerjasama dengan Badan-badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) 

Pemerintah Propinsi dan Kabupaten atau Kota dalam rangka penerapan dan 

pengembangan IPTEKS dan pemberdayaan serta penguatan potensi masyarakat. 

c. Merencanakan pengembangan sistem informasi berbasis data dalam pelaksanaan kegiatan 

KKU/KKN-PPM maupun kerjasama tema khusus. 

d. Inventarisasi dan memformulasikan hasil-hasil KKU/KKN-PPM untuk tema-tema riset.  

e. Membuat perencanaan dan pelaksanaan operasional dan monitoring KKU/KKN-PPM, 

yang meliputi: 

-  Membuat penjadwalan pelaksanaan  kegiatan KKU/KKN-PPM. 

- Merencanakan dan melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa peserta KKU/KKN-

PPM. 

- Menentukan lokasi dan mengurus perizinan dan koordinasi dengan instansi terkait. 

- Mengarahkan,  mengkoordinasikan,  mengendalikan dan monitoring-evaluasi kegiatan 

operasional lapangan. 

f. Mengkoordinasi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). 

g. Merencanakan kegiatan dan anggaran tahunan seluruh kegiatan KKU/KKN-PPM. 

h. Mengadakan kebutuhan perlengkapan KKU/KKN-PPM. 

1. Menyusun laporan pelaksanaan setiap periode KKU/KKN-PPM. 

Kepala Bidang Pengelolaan KKU/KKN-PPM tersebut bertanggungjawab kepada ketua 

melalui sekretaris LPPM.  

 

2.2.  Tata Laksana Pengelolaan 

2.2.1.  Alokasi Waktu dan Beban Akademik 

Kompensasi waktu program disesuaikan dengan bobot SKS yang terkandung dalam 

program KKU/KKN-PPM. Perhitungan waktu berdasarkan bobot SKS ini dimaksudkan agar 

mahasiswa dapat memprogramkan saat yang tepat bagi mereka untuk untuk mengikuti 

KKU/KKN-PPM.  

Program KKU  ini termuat dalam kurikulum program S1 dengan bobot  4 (1-3) SKS.  

Besaran Beban Akademik ini diperoleh dari perhitungan kegiatan yang dilakukan oleh 

mahasiswa dalam pelaksanaan KKU sebagai berikut : 

 

1. Tahap Persiapan (Setara 1 SKS) 
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Mahasiswa diwajibkan secara berkelompok melakukanPra-Survey, menyusun Proposal, dan 

mengikuti Sosialisasi serta Pembekalan. Kegitan persiapan 1 SKS dengan waktu pelakasnaan 

800 menit (1 SKS x 50 menit x 16 kali) setara sekitar 14 jam @ 60 menit termasuk kegitan 

terstruktur dan mandiri) yang dilakukan sebelum mahasiswa ditempatkan di lokasi KKU.  

2. Tahap Pelaksanaan (Setara  3 SKS) 

a. Model  KKU (Reguler A) : 

Mahasiswa diwajibkan melakukan semua kegiatan yang direncanakan bersama-sama 

kelompok masyarakat atau sasaran di lokasi KKU serta membuat laporan harian, bulanan dan 

laporan akhir serta seminar hasil. Tahap pelaksanaan ini sebesar 3 SKS dengan lama waktu 

pelaksanaan  288 – 480 jam { 3 SKS  (6-10 jam kerja per hari) x 16 kali } setara selama 48 

hari (empat puluh delapan hari atau 7 – 8 minggu. Jadi Beban Akademik Tahap Pelaksanaan 

dan Seminar Hasil : 

-Pelaksanaan Program di Lokasi KKU (7 minggu). 

-Persiapan Lap. Akhir dan Seminar Hasil (1 Minggu) 

b. Model  KP-KKU (Reguler B) : 

Mahasiswa diwajibkan melakukan semua kegiatan yang direncanakan bersama-sama 

kelompok masyarakat atau sasaran di lokasi KKU serta membuat laporan harian, bulanan dan 

laporan akhir serta seminar hasil. Tahap pelaksanaan ini sebesar 3 SKS dengan lama waktu 

pelaksanaan minimal 288 Jam dengan hari kerja efektif 2-3 hari perminggu (pelaksanaan 

program full 10 jam per hari). Sehingga 288/(3x10) setara selama 9 -10 minggu. Jadi Beban 

Akademik Tahap Pelaksanaan dan Seminar Hasil : 

-Pelaksanaan Program di Lokasi KKU (9 minggu). 

-Persiapan Lap. Akhir dan Seminar Hasil (1 Minggu) 

 

2.2.2. Pelaksana KKU/KKN-PPM 

Pelaksana kegiatan adalah seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan KKU/KKN-

PPM yang diselenggarakan oleh LPPM UNMUH PONTIANAK yaitu Ketua, Sekretaris dan 

Kepala Bidang KKU/KKN-PPM LPPM (Panitia), Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).  

Selain mahasiswa sebagai peserta KKU/KKN-PPM, dari kelompok mahasiswa tersebut juga 

dipilih ketua kelompok. 

Uraian tugas dari Sekretaris LPPM dalam bidang pengelolaan KKU/KKN PPM : 

1. Membantu tugas-tugas pelaksanaan ketua LPPM dalam pengelolaan KKU/KKN-PPM. 

2. Mengevaluasi dan mengembangkan program-program KKU/KKN-PPM. 

3. Melakukan seleksi dan koordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). 
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4. Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan KKU/KKN-PPM kepada Kepala Bidang 

Pengelolaan KKU/KKN-PPM.  

5.  Melakukan konsultasi antar disiplin ilmu dalam bidang program prasarana fisik, 

peningkatan produksi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat.  

6.  Memberikan bimbingan kepada mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM sesuai dengan 

bidang ilmunya. 

7.  Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerjasama dan Pengembangan Tema kepada Kepala 

Bidang Pengelolaan KKU/KKN-PPM. 

Uraian tugas Kepala Bidang Pengelola KKU/KKN-PPM yaitu:  

1. Mengelola pelaksanaan realisasi anggaran. 

2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data pelaksanaan KKU/KKN-PPM. 

3. Melakukan analisa dan pelaporan pelaksanaan KKU/KKN-PPM.  

4. Melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten atau kota serta melakukan 

koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan KKU/KKN-PPM dengan DPL di 

wilayah kabupaten atau kota yang menjadi tanggungjawabnya.  

5. Membuat perencanaan kerjasama pelaksanaan kegiatan KKU/KKN-PPM berdasar arah 

pembangunan kabupaten atau kota secara berkelanjutan dalam kurun waktu yang 

ditentukan. 

6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan KKU/KKN-PPM kepada Bupati atau Walikota 

dan Kepala Bidang Pengelolaan KKU/KKN-PPM. 

7. Bertanggung jawab kepada ketua LPPM melalui sekretaris LPPM. 

Uraian tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagi berikut:  

1. Bertindak sebagai anggota Tim Pengelola KKU/KKN-PPM di tingkat unit kerja 

(Membina kerjasama dengan perangkat desa atau kelurahan, kecamatan, instansi atau 

dinas dan masyarakat lokasi KKU/KKN-PPM). 

2. Membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa KKU/KKN-PPM dengan 

masyarakat dan instansi atau dinas di lokasi KKU/KKN-PPM. 

3. Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan 

program KKU/KKN-PPM dan membantu memecahkan masalah yang dihadapinya agar 

program-program KKU/KKN-PPM terlaksana. 

4. Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antar mahasiswa KKU/KKN-PPM dan 

antara mahasiswa KKU/KKN-PPM dengan perangkat pemerintahan dan instansi terkait. 

5. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKU/KKN-PPM. 

6. Melakukan penilaian dalam rangka evaluasi. 
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7. Menyusun laporan tertulis mengenai program dan kegiatan pembimbingan mahasiswa 

KKU/KKN-PPM yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran untuk kelanjutan 

program. 

8. Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan KKU/KKN-PPM. 

 

2.2.3.  Mahasiswa Peserta KKU/KKN-PPM  

KKU/KKN-PPM terbuka bagi semua mahasiswa UNMUH PONTIANAK yang sudah 

memenuhi semua persyaratan untuk melaksanakan kegiatan KKU/KKN-PPM. Persyaratan 

tambahan diperlukan jika tema KKU/KKN-PPM yang diusulkan mensyaratkan penekanan 

pada keahlian dan muatan tertentu. Selanjutnya mahasiswa mendaftarkan diri sebagai peserta 

KKU/KKN-PPM dengan memenuhi prosedur persyaratan tertentu. 

Persyaratan mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM adalah sebagai berikut: 

1) Mahasiswa terdaftar pada jenjang pendidikan S-1 dari semua fakultas di lingkungan 

UNMUH PONTIANAK. 

2) Mahasiswa  telah lulus minimal 90 SKS ( nilai D maksimal 2 ) dan sisanya sedang 

diambil atau ditempuh pada semester berjalan.   

3) Tidak mengambil matakuliah dan atau praktikum selama mengikuti KKU/KKN-PPM. 

3) Diizinkan dan atau dikirim oleh fakultas masing-masing. 

4) Membayar biaya pelaksanaan kegiatan KKU/KKN-PPM. 

5) Mahasiswa mengisi KRS mata kuliah KKU/KKN-PPM. 

6) tidak dalam keadaan hamil.  

7) Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM.  

 

2.2.4.  Penentuan dan Penetapan Lokasi 

Lokasi sasaran program dalam format kegiatan KKU/KKN-PPM ini, ditentukan oleh 

lembaga (UNMUH PONTIANAK) berdasarkan kesepakatan rumusan kerja sama antara 

UNMUH PONTIANAK dengan instansi/lembaga dan atau pemerintah daerah yang 

wilayahnya dijadikan sebagai sasaran program. Dalam operasionalisasi awal orientasi ini, 

lembaga berkewajiban menentukan lokasi sasaran/areal kegiatan dalam satu periode dan 

memberikan gambaran tentang kondisi lokasi dan sosiokulturalnya kepada mahasiswa calon 

peserta di awal pelakasanaan KKU/KKN-PPM sebagai acara sosialisasi.  
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2.2.5. Bidang dan Program 

Setiap program yang diajukan harus memperhatikan segi prioritas pembangunan di 

daerah sasaran KKU/KKN-PPM.  Dasar pijakan ini perlu diperhatikan agar setiap program 

yang dirumuskan calon peserta simultan dengan pembangunan daerah. Dengan dasar pijakan 

ini pula mahasiswa harus mencari dan berupaya menemukan informasi tentang prioritas 

pembangunan daerah sehingga usulan program kesertaannya tidak sia-sia. Tidak mustahil 

bila hal ini tidak diperhatikan, maka untuk ber-KKU/KKN-PPM saja mereka akan kesulitan 

karena kekurangkreatifan yang bersangkutan. 

Akumulasi program tersebut juga akan mendorong pemerintah daerah untuk langsung 

berpartisipasi secara moral dan material, dalam jangka menengah mungkin saja dapat 

diprogramkan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapat dan Belanja Daerah (RAPBD). Hal 

ini dimungkinkan karena keberadaan mahasiswa yang melaksanakan KKU/KKN-PPM dapat 

dipandang sebagai sumberdaya yang integral dalam melaksanakan program pembangunan 

daerah. 

Program-program kegiatan KKU/KKN-PPM tersebut dikelompokkan ke dalam 8 

bidang kegiatan yaitu Pendidikan, Agama, Sosial dan Ekonomi, Seni dan Budaya, 

Peningkatan Produksi, Prasarana Fisik, Kesehatan Masyarakat, Administrasi dan Statistik. 

Setiap bidang terdiri dari beberapa program yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa peserta 

KKU/KKN-PPM. 

Program-program yang dapat dikerjakan oleh mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM 

dalam berbagai bidang, sebagai berikut: 

1. Bidang Kependidikan (BP) meliputi program antara lain:  

- Program pembantuan proses belajar mengajar (kurikuler) dengan kegiatan seperti: 

pemberian pelajaran tambahan di sekolah, pemberian pelajaran keterampilan di 

sekolah dan lain-lain. 

-  Program pengembangan nonkurikuler di sekolah: menyelenggarakan kegiatan lomba di 

sekolah, penyuluhan di sekolah, kursus/pelatihan di luar sekolah, memonitor 

pelaksanaan jam belajar masyarakat (khususnya anak-anak SD/SLTP/SLTA), 

menyelenggarakan bimbingan belajar. 

- Program peningkatan fasilitas sekolah dengan kegiatan seperti: membantu meleng-kapi 

sarana pendidikan di sekolah, meningkatan fungsi fasilitas sekolah, dan sebaginya.   

-  Program bantuan peningkatan profesionalisme tenaga guru dengan kegiatan seperti 

pelatihan penulisan GBPP dan SAP, pelatihan teknik pembelajaran yang baik, 

pelatihan penulisan bahan ajar dan sebagainya. 
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-  Program bantuan perbaikan administrasi sekolah seperti pelatihan sistem manajemen 

administrasi sekolah, membantu kegiatan administrasi sekoleh dan lain-lain. 

- Program pendidikan bagi masyarakat dengan kegiatan seperti: pembelajaran bagi 

masyarakat buta huruf, pembelajaran internet bagi masyarakat (melek internet), 

pembelajaran komputer dan teknologi informasi bagi masyarakat dan sebagainya. 

2. Bidang Keagamaan (BA) meliputi program antara lain:  

- Program pembinaan dan pengembangan pengajian bagi anak-anak seperti kegiatan 

pembinaan dan pengembangan TPA 

- Program pembinaan dan pengembangan pengajian umum dengan kegiatan seperti 

penyelenggaraan kuliah tujuh menit seusai melaksanakan sholat wajib, penyelenggaraan 

kuliah subuh, penyelenggaraan pengajian akbar, pembentukan takmir masjid (jika 

belum ada), pembentukan forum silaturahmi takmir masjid (jika belum ada), pembinaan 

dan pengembangan forum silaturahmi takmir masjid, 

 - Program pembinaan dan peningkatan serta implementasi nilai-nilai agama Islam di 

masyarakat seperti kegiatan menyelenggarakan sarasehan keagamaan pembentukan 

“jamaah keluarga sejahtera”, pembentukan/pembinaan komunitas Islam (pembenahan 

kehidupan ekonomi; pembentukan kelompok berdasarkan kepentingan seperti: petani, 

pengusaha, jamaah masjid, pemuda; dan pendewasaan sikap umat Islam dalam 

menghadapi berbagai persoalan), aktualisasi peran umat Islam dalam pembangunan, 

pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama, pembinaan ketahanan 

umat Islam (pendewasaan sikap dalam menghadapi umat beragama lain, penumbuhan 

rasa kebersamaan dalam menghadapi berbagai masalah, aktualisasi peran serta aktif 

umat Islam dalam segala lembaga infrastruktur masyarakat). 

- Pembentukan, pembinaan dan pengembangan kelompok remaja masjid dengan kegiatan 

seperti: menyelenggarakan pelatihan ustadz/ustadzah TPA (jika belum ada), mengisi 

khutbah jumat, mengajar membaca al Qur’an, mengajar praktik sholat dan ibadah 

praktis lainnya, mengaktifkan sholat jamaah (jika belum aktif), membina/melatih 

pembuatan kaligrafi, mendirikan/membina kesenian yang bernafaskan Islam, dan lain-

lain. 

- Program pembantuan peningkatan dan pengembangan fasilitas dan administrasi mesjid 

seperti: mendirikan perpustakaan masjid, pengadaan kelengkapan masjid (tikar, karpet, 

jadwal sholat, tanda shaf, mimbar, pengeras suara, papan pengumuman, administrasi 

masjid, dll), pengadaan kelengkapan peralatan sholat (sajadah, rukuh, dan lain-lain), 

mengusahakan akte tanah wakaf masjid (jika belum ada), mengusahakan tanah wakaf 
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untuk mendirikan masjid atau madrasah, mengembangkan amal usaha yang dikelola 

umat Islam, melakukan inventarisasi kehidupan keagamaan, termasuk kuantitas dan 

kulitasnya, memugar, mengecat, memperluas tempat ibadah dan fasilitas lainnya,  

- Program peningkatan kemampuan pengurus mesjid dengan kegiatan seperti: penataran 

mubaligh/khotib dan lain sebaginya.  

3. Bidang Sosial/Kemasyarakatan dan Ekonomi (BSE) meliputi program antara lain:  

- Program pembangunan masyarakat desa dengan berbagai program dan kegiatan yang 

dapat dikembangkan antara lain: inventarisasi potensi pembangunan desa, peningkatan 

kemampuan pamong desa, peningkatan administrasi desa/kelurahan maupun dusun, 

pembinaan program IDT, penyuluhan tentang pembangunan desa, penyuluhan 

transmigasi, pembinaan kesadaran kegotongroyongan atau kesetiakawanan) dan 

sebaginya.  

- Program kesejahteraan keluarga dengan kegiatan seperti: penyuluhan tentang membina 

kerukunan dan keserasian rumah tangga, penyuluhan tentang pengasuhan bayi dan anak 

bagi pasangan usia subur, penyuluhan tentang fungsi pakaian dan keserasian dalam 

berpakaian 

-  Program kesejahteraan sosial dengan beberapa program dan kegiatan yang dapat 

dikembangkan misalnya: pembinaan kelompok sosial masyarakat, pembinaan 

kesejahteraan sosial masyarakat, penyelenggaraan pasar murah, penyantunan anak 

terlantar/fakir miskin/usia lanjut, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, 

penggalangan swadaya masyarakat dan lain-lain. 

-  Program pembentukan dan pengembangan  koperasi dan pengusaha kecil misalnya: 

pembentukan koperasi, pembinaan koperasi, bimbingan teknis produksi usaha kecil, 

bimbingan teknis kepengusahaan, bimbingan teknis pemasaran, penyuluhan 

koperasi/usaha kecil, manajemen koperasi dan sebaginya. 

- Program pengembangan pariwisata misalnya dengan program dan kegiatan yang dapat 

dikembangkan antara lain: pengembangan objek pariwisata, pengembangan sarana 

pendukung pariwisata, perencanaan pengembangan objek wisata, penyuluhan 

pariwisata, pembinaan masyarakat sadar wisata dan lain-lain. 

- Program pembinaan pemuda dan olah raga dengan program dan kegiatan yang dapat 

dikembangkan antara lain: pembinaan organisasi pemuda/karang taruna, pelatihan 

keterampilan/wirausaha pemuda, pembinaan olah raga lapangan, pembinaan olah raga 

permainan, penyuluhan untuk pemuda/organisasi pemuda, membantu/ memotivasi 

aktivitas pemuda dan sebangainya. 
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- Program peranan wanita, anak dan remaja misalnya: pembinaan kegiatan PKK/desa 

wisma, pembinaan kegiatan untuk anak dan remaja, penyuluhan untuk kelompok 

wanita, penyuluhan untuk kelompok anak dan remaja, pembinaan keluarga sakinah, 

pembinaan dan pengembangan jam belajar masyarakat dan lain-lain. 

- Program Penerangan dan Media Massa dengan kegiatan misalnya: pemutaran film 

penerangan/edukatif, pengadaan koran masuk desa, penyuluhan tentang kemajuan 

media komunikasi massa, pelatihan menulis karya jurnalistik dan lain sebagainya. 

- Program Peningkatan Keamanan misalnya: pembinaan hansip, pembinaan siskam-ling 

dan lain-lain. 

4. Bidang Kesenian dan Kebudayaan (BSBd) meliputi program antara lain: 

-  Program peningkatan dan pengembangan karya seni masyarakat (puisi, lagu daerah, 

kerajinan tangan, lukis, sastra dan lain-lain) 

-  Program pembinaan/penyuluhan kesenian 

- Program pembinaan perpustakaan masyarakat atau umum dan sebagainya. 

5. Bidang Peningkatan Produksi (BPP) meliputi program antara lain: 

-  Program pembinaan kepengusahaan industri kecil makanan 

-  Program pembinaan kepengusahaan industri kecil kerajinan 

-  Program pembinaan teknis produksi industri kecil makanan 

-  Program pembinaan teknis produksi industri kecil kerajinan 

-  Program pelatihan tentang industri kecil/rumah tangga/tepat guna 

-  Program penyuluhan tentang industri kecil/rumah tangga/tepat guna 

- Program pembinaan dan pengembangan berbagai hal yang bersifat teknis di bidang 

perikanan misalnya: budidaya perikanan air tawar di kolam, budidaya  perikanan di di 

keramba apung dan tancap, budidaya perikanan di tambak, budidaya laut, pengolahan 

hasil perikanan perairan umum, pengolahan hasil perikanan laut, pengembangan 

teknologi penangkapan ikan dan sebagainya.  

6. Bidang  Kesehatan (Bkes) meliputi program antara lain: 

-Program pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan kegiatan antara lain: 

penyuluhan kesehatan (umum, gigi, mulut, dan sebaginya), penyuluhan tentang obat-

obatan dan bahan adiktif, penyuluhan gizi dan bahan makanan, penyuluhan Keluarga 

Berencana (KB), penyuluhan peningkatan kesehatan masyarakat dengan pemanfaatan 

tradisi atau kultur masyarakat, penyuluhan peningkatan kesehatan melalui bahasa 

agama, penyuluhan peningkatan kesehatan masyarakat melalui atau bekerja sama 

dengan amal usaha Muhamadiyah dan sebagainya. 
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- Program pembentukan dan pengembangan wadah kesehatan masyarakat dengan 

kegiatan meliputi: pembentukan dan pembinaan UKS, pembentukan dan pembinaan 

UKGS, pembentukan dan pembinaan POSYANDU/POS TIMBANG, pembentukan dan 

pembinaan PKMD, pembentukan dan pembinaan POS LANSIA dan lain-lain. 

- Program pelayanan kesehatan masyarakat dengan kegiatan antara lain: pelayanan 

kesehatan gigi/umum/mulut dan PPPK, pemeriksaan golongan darah, donor darah 

masal, sunatan masal dan sebagainya. 

- Program peningkatan motivasi kesehatan masyarakat dengan kegiatan meliputi :  lomba 

balita, lomba di bidang kesehatan untuk anak TK/SD, lomba di bidang kesehatan untuk 

anak SLTP/SLTA/Remaja, lomba di bidang kesehatan untuk umum 

- Program pencegahan/pemberantasan penyakit dengan kegiatan antara lain: perbaik-an 

gizi masyarakat, perbaikan gizi anak sekolah, pembentukan kader gizi, pembinaan 

penggunaan obat tradisonal, penyuluhan perawatan kecantikan dan pemeliharaan fisik 

dan sebanginya. 

7. Bidang Prasarana Fisik (BPF) meliputi antara lain: 

i. Sub bidang sumber daya air dengan program antara lain: 

-  Program pengembangan dan konservasi sumber daya air 

-  Program penyediaan dan pengolahan air baku 

-  Program pengembangan sumber air tanah 

-  Program penampungan air hujan  

-  Program pengembangan fungsi daerah aliran sungai 

-  Program rehabilitasi sungai dan danau  

-  Program Perencanaan sumber daya air  

ii. Sub bidang perumahan dan pemukiman dengan program- program antara lain: 

-  Program pembangunan tempat ibadah 

-  Program pembangunan gedung untuk fasilitas umum/sosial 

-  Program pembangunan tugu/gapura/monumen 

-  Program pembuatan lapangan olah raga 

-  Program pembuatan taman/tempat bermain 

-  Program pembuatan papan pengumuman/Koran 

-  Program pembuatan plang/papan nama 

-  Program pengadaan penerangan jalan berupa tiang/listrik 

-  Program pembuatan alat-alat permainan/rumah tangga 

-  Program pemugaran tempat ibadah 
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-  Program pemugaran gedung untuk fasilitas umum/sosial 

-  Program pemugaran tugu/gapura/monumen 

-  Program pemugaran taman/tempat bermain 

-  Program perbaikan lapangan olah raga 

-  Program pengecatan gedung/bangunan 

-  Program pembuatan saluran drainase 

-  Program pembuatan gorong-gorong 

-  Program pembuatan saluran pembuangan air limbah 

-  Program pembuatan sarana MCK/WC 

-  Program pembuatan lubang sampah 

-  Program pembuatan/pengadaan tong sampah 

-  Program perbaikan saluran drainase 

-  Program perbaikan gorong-gorong 

-  Program perbaikan saluran pembuangan air limbah 

-  Program perbaikan saran MCK/WC 

-  Program pembuatan pompa air 

-  Program pembuatan bak penampung air 

-  Program pemasangan saluran pipa besi/PVC 

-  Program perbaikan pompa air 

-  Program perbaikan bak penampung air 

-  Program perbaikan saluran pipa besi/PVC 

-  Program percontohan penjernihan air 

-  Program perencanaan prasarana perumahan/pemukiman 

8. Bidang Administrasi dan Statistik (BAS) dengan program yang meliputi antara lain: 

-  Program pendataan penduduk/KTP, KK dan sebagainya 

- Program penyempurnaan/kelengkapan administrasi dusun maupun desa/kelurahan 

-  Program penyempurnaan/kelengkapan administrasi masjid 

-  Program penyempurnaan/kelengkapan administrasi sekolah 

-Program penyempurnaan/kelengkapan administrasi organisasi kemasyarakatan 

- Program penyempurnaan kelengkapan administrasi Ranting / Cabang Muhammadiyah. 

-  Program penyempurnaan statistik pedesaan 

-  Program penyusunan dan pembuatan monografi  

- Program pembuatan berbagai peta desa (administratif, potensi, agroekosistem, 

pengembangan usaha dan sebagainya) 
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-  Program penyuluhan/pembinaan tentang pendokumentasian dan lain sebagainya. 

Masing-masing bidang dan program di atas dapat dikembangkan dan dituangkan pada 

kegiatan-kegiatan yang lebih luas oleh mahasiswa setelah melakukan survei. Dari hasil survei 

mahasiswa membuat deskripsi profil wilayah kerja dan sumber dayanya, kemudian dari profil 

ini kemudian dapat disusun rencana kegiatan yang siap untuk diimplementasikan. 

 

 

2.3.  Fakultas Pendukung Sesuai Bidang   

Program kegiatan KKU/KKN-PPM yang dilakukan oleh mahasiswa di setiap lokasi 

harus sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan nyata di lokasi masing-masing. Kegiatan 

dapat bersifat: rintisan, pelengkap, penunjang maupun kelanjutan program. Dalam 

pelaksanaan program kegiatan KKU/KKN-PPM tersebut, mahasiswa berperan sebagai: 

Motivator dan Problem Solver. Pelaku utama dalam pelaksanaan kegiatan adalah masyarakat 

di lokasi sebagai subjek dan objek pembangunan masyarakat.  

Program KKU/KKN-PPM tersebut dilaksanakan setiap kelompok yang bersifat 

interdisipliner.  Namun karena keterbatasan jumlah mahasiswa sebagi peserta KKU/KKN-

PPM dari fakultas-fakultas lain yang saat ini didominasi oleh peserta dari Fakultas Ilmu 

Kesehatan, maka beberapa kelompok memungkinkan untuk hanya unidisipliner.  Akan tetapi 

bila kelompok yang unidisipliner memerlukan bantuan tenaga dari bidang ilmu lain dalam 

pelaksanaan programnya, kelompok tersebut dapat meminta kepada kelompok lain yang 

terdekat melalui Koordinator  Mahasiswa Tingkat Unit atau Sub Unit.   

Pelaksanaan bidang, program dan kegiatan KKU/KKN-PPM beranggotakan mahasiswa 

yang berasal dari berbagai fakultas, yaitu : 

1.  Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen 

2.  Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin 

3.  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Budidaya Perairan 

4.  Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam 

5.  Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat 

6.  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Kimia, Program Studi Pendidikan 

Anak Usia Dini, dan Program Studi Biologi  

 

2.4.  Sifat program mahasiswa KKU/KKN-PPM 

Sifat program kegiatan KKU/KKN-PPM terdiri dari : 

1). Monodispliner, yaitu program kegiatan KKU/KKN-PPM yang dilaksanakan berdasarkan 
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1 bidang program kegiatan. 

 Contoh : Seorang mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan melaksanakan 

memilih bidang peningkatan produksi dengan Program Pembenihan Ikan Nila Merah 

Bagi Pembudidaya Ikan di Desa Sungai Itik, maka program ini termasuk monodisipliner 

karena tidak melibatkan bidang ilmu dan tema lain. 

2) Interdispliner, yaitu program kegiatan KKU/KKN-PPM yang dilaksanakan berdasarkan 

minimal 2 bidang program kegiatan. 

Contoh : Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen melaksanakan bidang 

sosial/kemasyarakatan dan ekonomi mengadakan Program Pembinaan Kewirausahaan 

Bagi Pembudidaya Ikan di Keramba Jaring Apung di Kelurahan Parit Mayor, maka 

program ini termasuk interdisipliner karena dapat melibatkan program lain misalnya 

Pembinaan Teknis Budidaya Ikan di KJA oleh bidang peningkatan produksi. 

 

2.5.  Macam  Program KKU/KKN-PPM 

Setiap mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM melaksanakan program-program 

individual yang dikelompokkan menjadi 3 macam program, yaitu:  

1). Program Utama (sesuai dengan tema dan atau bidang ilmunya).  

 Program utama adalah program yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa 

KKU/KKN-PPM. Mahasiswa yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas program 

tersebut baik secara ilmiah maupun operasional. Jumlah program utama minimal 2, dan 

minimal 1 program diantaranya bersifat interdisipliner serta minimal 1 diantaranya adalah 

utama tema.   

2). Program Utama Tambahan (di luar bidang ilmu dan tema/non tema). 

 Program utama tambahan / non tema adalah program yang menjadi tanggung jawab 

seorang mahasiswa KKU/KKN-PPM, di luar bidang ilmu dan temanya. Hal ini karena 

ada mahasiswa yang mempunyai ilmu dan keterampilan tambahan di luar bidang ilmu 

dan tema KKU/KKN-PPM. Setiap mahasiswa tidak harus melaksanakan program utama 

tambahan. Program Utama  Tambahan maksimal adalah 1 program.  Contoh program ini 

adalah mahasiswa dari Jurusan Perikanan (Peningkatan Produksi.) dengan program 

pembentukan dan pengembangan koperasi mengadakan kegiatan latihan pembukuan 

(Bidang Sosial Ekonomi). 

3). Program Bantu (disebut Nondisipliner) 

 Yaitu program kerja yang harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa KKU/KKN-PPM yang 

bersifat hanya membantu peserta KKU/KKN-PPM lain dalam 1 unit / subunit secara 
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operasional, tetapi secara ilmiah tidak terkait dalam pola kerja interdisipliner. Misalnya 

kerja bersama dalam gotong-royong pengerasan jalan (semua bidang kegiatan mahasiswa 

membantu mengUNMUH Pontianakulkan batu dan meratakan jalan bersama-sama). 

Program bantu tema berlaku untuk 1 unit, dan program bantu non tema juga berlaku 

untuk 1 subunit.   

Catatan : 

Total waktu yang digunakan untuk melaksanakan Program Pokok (Pokok dan Pokok 

Tambahan) dan Program bantu bagi setiap mahasiswa adalah minimal 288 jam, 70% 

untuk program pokok dan 30% untuk program bantu. Alokasi waktu program pokok 

adalah 70% untuk tema dan 30% untuk non tema sesuai dengan bidang program masing-

masing. 

 

Total waktu kerja efektif :     = 288,00 jam 

Pembagian waktu kerja 

1. Program Utama  : 70% x 288 jam (2 program) = 201,60 jam 

Program Utama Sesuai tema : 60% x 201,60 jam  = 120,96 jam 

Program Utama Non tema  : 40% x 201,60 jam  =  80,64 jam 

2. Program Bantu    : 30% x 288 jam  =   86,40 jam 

Program Bantu Sesuai Tema : 60% x 86,40 jam  =   51,84 jam 

Program Bantu Non Tema  : 40% x 86,40 jam  =   34,56 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Skema Persentase Alokasi Waktu  Program Kegiatan  Mahasiswa KKU/KKN-

PPM 
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2.6. Pendanaan 
Dana yang digunakan untuk pelaksananan kegiatan KKU/KKN-PPM bersumber dari 

Mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM, pemerintah daerah, swadaya masyarakat, perusahaan 

swasta, dan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat. Dana tersebut dialokasikan secara 

maksimal dalam pelaksanaan kegiatan KKU/KKN-PPM.  Kemudian dana tersebut 

dialokasikan untuk perencanaan, perlengkapan mahasiswa, kegiatan sosialisasi, kegiatan 

seminar, kegiatan pembekalan, kegiatan monev dan bantuan biaya operasional program 

KKU/KKN-PPM di setiap lokasi kegiatan. 

2.7.   Kerjasama 
Keberhasilan program KKU/KKN-PPM dapat tercapai dengan adanya kerjasama dalam 

penerapan dan pengembangan IPTEKS yang harmonis baik ke dalam maupun ke luar. 

Kerjasama ke dalam dilakukan antar fakultas di lingkungan universitas, sedangkan kerjasama 

ke luar dilakukan antara pemerintah dengan lembaga non pemerintah. 

Kerjasama yang harmonis ini akan menciptakan kelancaran komunikasi dan 

penyelesaian urusan serta masalah yang menyangkut kegiatan KKU/KKN-PPM dan kegiatan 

pemerintah daerah, instansi, dinas atau pihak-pihak lain yang terkait. Kerjasama ini membuka 

jalan rintisan menuju tercapainya tujuan dan sasaran KKU/KKN-PPM sebaik-baiknya.  

 

III.  OPERASIONAL KKU/KKN-PPM 

Operasionalisasi program KKU/KKN-PPM merupakan rangkaian kegiatan yang harus 

dilakukan oleh setiap peserta dan dilakukan secara berkesinambungan yang meliputi 

persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.  

3.1.  Persiapan  

3.1.1 Prosedur Pendaftaran  

Pendataan calon peserta terlebih dahulu dilakukan atas permintaan LPPM kepada 

fakultas-fakultas asal mahasiswa calon peserta KKU/KKN-PPM. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui informasi rencana jumlah calon peserta, penempatan jumlah kelompok, 

penentuan lokasi, penentuan DPL terlibat, dan rencana program.  Selanjutnya pendaftaran 

KKU/KKN-PPM dilakukan oleh mahasiswa calon peserta KKU/KKN-PPM yang telah 

memenuhi persyaratan beban SKS mendaftarkan diri di LPPM dengan terlebih dahulu 

membayar biaya kegiatan KKU/KKN-PPM di bagian keuangan UNMUH PONTIANAK. 

Mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan berhak mengikuti kegiatan KKU/KKN-

PPM dan diumumkan di LPPM melalui Panitia pelaksana KKU/KKN-PPM. Mahasiswa yang 

tidak memenuhi persyaratan tidak berhak mengikuti kegiatan KKU/KKN-PPM dan 

persyaratan dikembalikan kepada calon mahasiswa yang bersangkutan, serta dapat mengikuti 

kegiatan KKU/KKN-PPM pada periode berikutnya.  

 

3.1.2.  Sosialisasi 

3.1.2.1.   Sosialisasi Internal 
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Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang tata cara pelaksanaan 

dan perkembangan KKU/KKN-PPM, tema-tema yang telah disetujui dan akan dilaksanakan 

kepada peserta KKU/KKN-PPM dan semua pihak terkait dalam pelaksanaannya seperti di 

lingkungan universitas (fakultas, pusat studi, dan lembaga). Sehubungan dengan hal itu maka 

pimpinan fakultas bidang akademik, kemahasiswaan, pimpinan lembaga bidang kerja sama 

serta dosen pembimbing lapangan menjadi penghubung antara pengelola KKU/KKN-PPM 

dengan mahasiswa. 

 

3.1.2.2.  Sosialisasi Eksternal 

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kegiatan KKU/KKN-

PPM kepada pemda, dan instansi lain serta stakeholders lainnya yang akan menjadi mitra 

kegiatan KKU/KKN-PPM agar dapat mempersiapkan pelaksanaan kegiatan KKU/KKN-PPM 

di wilayahnya. Kerjasama ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan (operasional), 

monitoring, dan evaluasi. Sosialisasi eksternal dilaksanakan pada saat awal (minggu pertama) 

pelaksanaan KKU/KKN-PPM di lokasi terpilih. 

 

3.1.3.  Pengusulan dan Penjaringan Tema dan Program 

Tema–tema yang diusulkan oleh pengusul dijaring melalui proses penyeleksian dan 

penyempurnaan. Tema dirumuskan dalam bentuk proposal (Laporan Rencana KKU/KKN-

PPM) dan harus memenuhi persyaratan proposal serta persyaratan pelaksanaan, serta disusun 

dalam sistematika yang telah ditentukan oleh pengelola KKU/KKN-PPM. Secara lengkap hal 

ini diuraikan seperti di bawah ini.  

Proses penjaringan tema dilakukan sesuai hasil survey program yang dilakukan oleh 

LPPM dan Panitia di rencana lokasi yang akan dilaksanakan KKU/KKN-PPM.  Selain itu 

penjaringan tema juga dapat berasal dari hasil survey program yang dilakukan oleh 

mahasiswa yang kemudian juga disurvey kembali oleh LPPM dan Panitia untuk menilai 

ketepatan program-program yang diusulkan. Program-program yang diusulkan tersebut 

merupakan hasil metode Paricipatory Rural Appraisal (PRA) dan atau Rapid Rural 

Appraisal (RRA) dengan mendatangi pemerintah daerah, beberapa dinas atau instansi terkait 

serta tokoh-tokoh kunci di daerah yang dikunjungi.  Dari rencana program-program yang 

berasal dari masyarakat tersebut disusun tema yang akan dituangkan dalam Rencana Usulan 

KKU/KKN-PPM yang berisikan beberapa program dan kegiatan KKU/KKN-PPM. 

3.1.4.  Persyaratan Proposal dan Pelaksanaan 

Proposal KKU/KKN-PPM yang disusun oleh Mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM 
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harus memenuhi persyaratan: 

a) Persyaratan Tema KKU/KKN-PPM  

• Mendukung visi dan misi universitas. 

• Sangat dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan hasil observasi dilapangan. 

• Mempunyai tujuan dan target yang jelas serta dapat diukur hasilnya. 

• Memungkinkan dilaksanakan secara multidisiplin. 

• Memiliki tahapan yang jelas, dan dapat diterapkan dalam jangka waktu panjang (≥ 1 

tahun). 

• Mengimplementasikan teknologi atau metoda ilmiah dalam rangka memberdayakan 

masyarakat. 

• Memungkinkan untuk riset atau kajian lanjut secara berkesinambungan 

b) Indikator Evaluasi Tema 

• Capaian, tujuan dan target utama: tingkat pemberdayaan masyarakat yang dapat 

dicapai serta tingkat kesejahteraan dan keamanan masyarakat. 

• Respon masyarakat. 

• Dampak pengembangan atau penguatan daerah yang dihasilkan dari pelaksanaan 

kegiatan KKU/KKN-PPM. 

• Kepuasan mitra terhadap hasil pelaksanaan tema. 

• Komentar DPL dan mahasiwa selama pelaksana tema. 

Selain itu proposal KKU/KKN-PPM yang disusun juga harus memenuhi persyaratan 

pelaksanaan seperti:  

a) Mampu mencapai tujuan KKU/KKN-PPM. 

b) Merupakan aktifitas yang bersifat sinergis, yaitu mempunyai     tema pokok dan program 

yang jelas, serta mempunyai karakteristik pelaksanaan kegiatan KKU/KKN-PPM (co-

creation, co-finance, flexibility, sustainability, dan research based). 

c) Merupakan kegiatan yang terukur hasil dan dampaknya (output dan  outcome), termasuk 

berlangsungnya proses pembelajaran dan pemberdayaan. 

d) Merupakan kegiatan sinergis antara learning process dan problem  solving. 

e) Merupakan kegiatan terintegrasi (bukan sentralisasi & desentralisasi) antara LPPM 

dengan fakultas dan pusat studi, sehingga kegiatan antara pengembangan dan penerapan 

riset secara interdisipliner. 

 

3.1.5.  Program Bimbingan Penyusunan Proposal (Rencana Kegiatan) 
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Program pembimbingan dilakukan oleh DPL yang telah ditunjuk oleh LPPM. 

Pembimbing yang ditunjuk diupayakan berkompentensi khusus di bidang yang 

dibimbingnya. Dengan demikian arahan program secara teknis operasional di lapangan 

ditentukan oleh pembimbing ini berdasarkan persetujuan yang telah dirumuskan dalam 

proposal kesertaan.  

Kendala-kendala teknis yang mungkin muncul di lapangan dan keberadaannya di luar 

jangkauan sebagaimana dijabarkan dalam proposal kesertaan, dapat dikonsultasikan peserta 

dengan pembimbing yang telah ditunjuk. Dengan demikian apabila terjadi ketidaksesuaian 

rumusan substansi proposal mahasiswa dapat mencari solusi alternatif program sesuai dengan 

arahan pembimbing di lapangan. Apabila terjadi fenomena semacam ini maka LPPM 

UNMUH PONTIANAK dan pemda/instansi terkait setempat harus mencermati setiap usulan 

kesertaan yang diajukan oleh mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM.  

Proposal atau Laporan Rencana Kegiatan yang dibuat peserta KKU/KKN-PPM ada 2 

(dua) jenis yaitu proposal perorangan dan proposal kelompok.   

1.  Laporan Rencana Kegiatan (proposal) Individu  yang terdiri dari : 

Laporan Rencana Kegiatan Individu merupakan usulan (proposal) yang dibuat secara 

individu sebagai rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang dijadikan sebagai 

pedoman bagi yang bersangkutan. Laporan Rencana  Kegiatan ini diserahkan paling 

lambat 2 minggu setelah berada di lokasi saat DPL melakukan monitoring pertengahan 

KKU/KKN-PPM. Pada lembar pengesahannya harus diketahui dan ditandatangani oleh 

peserta KKU/KKN-PPM yang bersangkutan, DPL dan Kepala Desa atau Kepala Dusun.  

a. Halaman muka, judul (tema KKU/KKN-PPM) dan identitas peserta.  Laporan 

Rencana Kegiatan dijilid dan diberi sampul (cover) berwarna putih.   

b. Kata Pengantar, merupakan kata pengantar dari peserta tentang keikutsertaannya 

dalam KKU/KKN-PPM. 

c. Pendahuluan; merupakan gambaran umum aktivitas KKU/KKN-PPM (pentingnya 

KKU/KKN-PPM, keterkaitan KKU/KKN-PPM dengan proses pembelajaran dan 

pemberdayaan masyarakat dan sebagainya) yang diselenggarakan berdasarkan visi 

dan misi yang telah ditetapkan dengan mengedepankan program unggulan peserta.  

Dalam pendahuluan juga perlu dikemukakan pentingnya dan alasan pemilihan tema 

yang dibuat dan tujuan serta manfaat pelaksanaan KKU/KKN-PPM berkaitan dengan 

temanya. Manfaat KKU/KKN-PPM dijelaskan secara rinci bagi mahasiswa, 

masyarakat, dan universitas. 
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d. Pemilihan Lokasi; mengemukaan alasan pemilihan lokasi dan keterkaitannya rencana 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.  Kemudian pemilihan lokasi juga 

berisi gambaran umum lokasi kegiatan; kemasyarakatan, faktor-faktor pendukung, 

potensi-potensi dan permasalahan yang ada secara umum di lokasi . 

e. Identifikasi Permasalahan KKU/KKN-PPM.  Bagian ini menggambarkan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan stakeholders di lokasi 

kegiatan.  Dalam bagian ini juga digambarkan dari mana sumber permasalahan 

tersebut diperoleh.  

f. Prioritas Pemilihan Masalah.  Masalah-masalah yang telah diidentifikasi disusun skala 

prioritasnya sesuai kebutuhan atau kepentingan masyarakat dan stake holders yang 

disertai dengan alasan-alasannya. 

g. Rencana Program dan Kegiatan.  Berdasarkan masalah-masalah yang telah 

diprioritaskan, program-program dan kegiatan-kegiatan harus disusun dan disertai 

dengan sumber dana.  Program yang disusun terdiri dari program utama berserta 

kegiatan-kegiatannya, dan program bantu.   
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LAPORAN RENCANA KEGIATAN 

(Individu) 

 

 

KKU/KKN-PPM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

Tahun Akademik 2016/2017 

 

Unit  : ……………………… 

Kecamatan : ……………………… 

Kabupaten : .................................... 

Provinsi : .................................... 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Nama Mahasiswa: ............................. 

NIM       : ............................. 

 

 

 

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

2016 
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LEMBAR PENGESAHAN 

 

KKU/KKN-PPM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

Tahun Akademik 2016/2017 

 

 

 
Unit  : ……………………… 

Kecamatan : ……………………… 

Kabupaten : .................................... 

Provinsi  : .................................... 

 

 

              Pontianak, .................2016 

 

Mengetahui/Menyetujui:           Mahasiswa KKU/KKN-PPM, 

DPL, 

 

 

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

NIDN.                  NIM. 

 

Mengetahui/Menyetujui: 

Kepala Desa /Dusun 

 

 

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

   NIP. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Tujuan 

KKU/KKN-PPM 

 

Manfaat KKU/KKN-PPM 

   

A. Untuk Mahasiswa: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

 

B. Untuk Masyarakat / Stakeholders: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

 

C.   Untuk Universitas: 

1.      …………………………………… 

2. …………………………………... 

3. …………………………………... 

 

 

 

II.  PEMILIHAN LOKASI 

 

 

No. 

 

 

Alasan 

Pemilihan 

Lokasi 

 

Gambaran 

Umum Lokasi 

 

Potensi-Potensi 

 

Permasalahan 

Umum 

  

 

 

 

 

   

 

 

III.  IDENTIFIKASI MASALAH 

 

 

No. 

 

 

Permasalahan  

 

Lokasi  

 

Sumber (P/M/D)* 

  

 

 

 

 

  

    P = Perangkat Desa/Dusun, M = Masyarakat, D = Dinas atau Instansi Vertikal / 

Stakeholders. 
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IV.  PRIORITAS PEMILIHAN MASALAH 

 

No. 

 

 

Permasalahan  

 

Alasan Pemilihan * 

  

 

 

 

 

 

* Uraikan secara rinci mengapa permasalahan diprioritaskan permasalahannya, sehingga 

layak  diangkat sebagai program KKU/KKN-PPM. 

 

 

 

V.  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  

 

No. 

 

 

Bidang 

 

Program-

Program 

 

Kegiatan-

Kegiatan 

 

Sumber Dana 

 

1. 

 

 

2. 

 

……………

…….. 

 

……………

……. 

 

 

 

 

 

………………

……. 

……………… 

………………

……. 

 

………………

…….. 

…………….. 

………………

…….. 

………………

…….. 

………………

…….. 

 

……………………

……….. 

 

……………………

………………… 

      Catatan:  bidang disesuaikan dengan buku panduan 

 

 

2.  Laporan Rencana Kegiatan (proposal) Kelompok. 

Pada prinsipnya laporan rencana kegiatan kelompok hampir sama dengan laporan 

rencana kegiatan individu.  Laporan rencana kegiatan kelompok merupakan 

akumulasi dari semua program dan kegiatan individu yang dilakukan oleh peserta 

KKU/KKN-PPM. Pada lembar pengesahannya harus disebutkan tema kegiatan 

dan ditandatangani oleh ketua kelompok, DPL dan Kepala Desa atau Kepala 

Dusun.  Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini diserahkan paling lambat 2 (dua) 

minggu setelah pelaksanaan KKU/KKN-PPM. 
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LAPORAN RENCANA KEGIATAN 

(Kelompok) 

 

KKU/KKN-PPM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

Tahun Akademik 2016/2017 

 

 

............(Tema disebutkan).......... 

 

 

Unit  : ……………………… 

Kecamatan : ……………………… 

Kabupaten : .................................... 

Provinsi: .................................... 

 

 
 

Disusun Oleh: 

 

Nama Mahasiswa   NIM 

1. ................................                         ...................................... 

2. ................................                         ...................................... 

3. ................................                         ...................................... 

4. ................................                         ...................................... 

5. dst.....                          ...................................... 

 

 

 

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

2016 
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LEMBAR PENGESAHAN 

 

KKU/KKN-PPM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

Tahun Akademik 2016/2017 

 

Tema (disebutkan) 

 

Unit  : ……………………… 

Kecamatan : ……………………… 

Kabupaten : .................................... 

Provinsi : .................................... 

 

 

Disusun Oleh: 

Nama Mahasiswa NIM   Tandatangan 

1. .........................       ...........................  ........................... 

2. .........................       ...........................  ........................... 

3. .........................       ...........................  ........................... 

4. .........................       ...........................  ........................... 

5. Dst ......  .........................  ........................... 

 

              Pontianak, .................2016 

Mengetahui/Menyetujui: Ketua Kelompok KKU/KKN-PPM, 

DPL, 

 

 

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

 

 

Mengetahui/Menyetujui: 

Kepala Desa /Dusun 

 

 

(................................) 
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3.1.6.  Pembekalan 

Mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM wajib mengikuti pembekalan materi 

KKU/KKN-PPM. Pembekalan ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa peserta 

KKU/KKN-PPM. Pembekalan dalam program ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Pembekalan 

Materi Umum dan Pembekalan Materi Teknis.  Selain itu panduan ini juga dilengkapi dengan 

contoh-contoh program kerja sesuai dengan bidang-bidang yang ada di UNMUH 

PONTIANAK untuk dapat dipedomani.  

Pembekalan Materi Umum diberikan kepada seluruh mahasiswa peserta KKU/KKN-

PPM yang  ini meliputi; 

- Metode-metode identifikasi potensi dan permasalahan lokasi kegiatan 

- Strategi pemberdayaan masyarakat  

- Teknik sosialisasi dan komunikasi masyarakat  

- Sosialisasi Materi KKU/KKN-PPM   

Pembekalan materi teknis diberikan kepada calon peserta sesuai dengan disiplin 

ilmunya. Mereka dikelompokkan sesuai dengan program yang telah dirumuskannya, di 

bawah bimbingan pakar yang berkompeten dalam bidang dimaksud. Dalam jangka menengah 

pembekalan materi teknis akan diupayakan melalui Kurikulum Muatan Lokal. 

 

3.1.7.  Penentuan Kelompok dan Lokasi  

Mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM ditempatkan di lokasi KKU/KKN-PPM. 

Penentuan lokasi KKU/KKN-PPM tersebut dilakukan oleh Panitia KKU/KKN-PPM atas 

usulan kelompok dan lokasi oleh mahasiswa atau usulan dari pihak lain. Kegiatan ini meliputi 

pengelompokan (plotting) mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM. 

 

3.1.8. Pengambilan Paket Perlengkapan 

Mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM mengambil paket perlengkapan KKU/KKN-

PPM di LPPM sebagai pengelola KKU/KKN-PPM. Perlengkapan meliputi kostum (baju 

kaos) khusus dan bantuan dana program untuk setiap mahasiswa, buku panduan 

perkelompok, lembar kerja dan surat pengantar. 

 

3.1.8. Konsolidasi  

Mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM wajib mengikuti kegiatan konsolidasi yang 

dilaksanakan Panitia dan DPL. Sosialisasi dan koordinasi antar mahasiswa dilakukan Panitia 

dan dibawah bimbingan DPL untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan kegiatan 
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KKU/KKN-PPM selanjutnya. Plotting kelompok mahasiswa pada lokasi pondokan dilakukan 

oleh Panitia pada saat konsolidasi dan sosialisasi ini. 

 

3.2.  Penerjunan Mahasiswa ke Lokasi KKU/KKN-PPM 

 

Penerjunan mahasiswa KKU/KKN-PPM ke lokasi diatur menurut jadwal yang sudah 

disusun berdasarkan jumlah mahasiswa yang diterjunkan dan lokasi KKU/KKN-PPM yang 

dipergunakan. Penerjunan mahasiswa ke lokasi KKU/KKN-PPM tingkat Kabupaten atau 

Kota dikoordinir oleh Ketua Kelompok dan dan DPL, yang  mengkoordinir sampai ke lokasi 

KKU/KKN-PPM. 

 

3.3.  Pelaksanaan KKU/KKN-PPM 

Mahasiswa melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun 

dan disepakati berbagai pihak melalui forum diskusi. Mahasiswa wajib menuliskan semua 

kegiatan harian yang telah dilaksanakan dalam format yang tersedia. 

3.3.1.  Penyusunan Rencana Kegiatan  

Rencana kegiatan baik individu maupun kelompok disusun berdasarkan tema 

KKU/KKN-PPM yang telah disetujui dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap 

mahasiswa KKU/KKN-PPM wajib menyusun rencana kegiatan. Rencana kegiatan 

didiskusikan di tingkat lokasi (desa) yang dihadiri oleh semua mahasiswa dan masyarakat 

atau mitra kerja di lokasi kegiatan. Hasil diskusi diteruskan ke forum tingkat unit (kecamatan) 

bila lokasi merupakan desa, dan diikuti oleh semua mahasiswa yang didampingi oleh DPL, 

pejabat, tokoh masyarakat setempat, dan mitra kerja, sehingga rencana kegiatan mendapat 

dukungan dari berbagai pihak. Rencana kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Rencana 

Kegiatan (LRK), dan dapat sebagai revisi usulan yang telah dibuat. 

3.3.2.  Sosialisasi Program dan Kegiatan 

Kegiatan yang dilakukan mahasiswa pada awal pelaksanaan KKU/KKN-PPM adalah 

melakukan sosialisasi program yang telah direncanakan sebelumnya kepada masyarakat. 

Sosialisasi program mahasiswa dapat berlangsung dengan adanya hubungan baik antara 

masyarakat dengan pemerintah setempat. Sosialisasi dilakukan berupa presentasi di lokasi 

KKU/KKN-PPM dihadapan pemerintah setempat. Materi yang disampaikan adalah rencana 

program dan kelompok, dan rencana program dan kegiatan individu.  

3.3.3.  Unjuk Kerja Independent 
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Unjuk kerja independent dilaksanakan atas dasar rencana satu program disiplin ilmu. 

Mahasiswa melaksanakan program atas dasar disiplin ilmu yang mereka dalami. Mereka 

tidak melibatkan mahasiswa disiplin ilmu lain untuk melaksanakan programnya, kecuali 

diperlukan keterkaitan dengan bidang ilmu lain maka proposal-proposal KKU/KKN-PPM 

dapat diperluas. 

Di UNMUH PONTIANAK terdapat 8 prodi dengan demikian secara independen 

dapat diprogram unjuk kerja sesuai dengan kedelapan prodi tersebut. Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan Prodi Budidaya Perairan ,Fakultas Teknik prodi Teknik Mesin, Fakultas 

Ekonomi prodi Manajemen, Fakultas Agama Islam prodi Pendidikan Ilmu Agama Islam, 

Fakultas Kesehatan prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat serta Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan prodi PG PAUD dan Kimia serta Biologi, mereka dapat menyusun program unjuk 

kerja sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. 

Diharapkan dengan pola semacam ini unjuk kerja yang mereka lakukan lebih tepat 

sasaran dan berdaya guna serta secara teknis pekerjaan yang mereka lakukan lebih dapat 

dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya diharapkan juga mahasiswa mempunyai pengalaman 

khusus dibidang pengetahuan yang mereka tekuni sehingga sangat dimungkinkan bermanfaat 

bagi penunjang masa depannya. 

3.3.4.  Unjuk Kerja Integral 

Unjuk kerja integral melibatkan semua disiplin ilmu yang terkait dalam mengentaskan 

program unjuk kerja. Integralitas ini dilakukan apabila siklus pemikiran sampai pada 

aplikasinya menghendaki demikian. Dengan kerja integral ini mereka dapat bekerjasama, 

saling menopang agar semua aspek yang merupakan siklus tidak terputus itu dapat diujudkan. 

Dengan pola ini diharapkan mereka dapat membentuk sistim kerja sama antardisiplin ilmu 

namun masih terikat pada otoritas keilmuannya masing-masing. 

3.3.5.  Unjuk Kerja Berkelanjutan 

Suatu program yang harus ditangani secara penuh, dalam jangka waktu yang melebihi 

satu periode KKU/KKN-PPM, dapat diprogramkan dalam bentuk KKU/KKN-PPM 

berkelanjutan. Ini berarti satu proyek ditangani dalam beberapa kali KKU/KKN-PPM. 

3.3.6.  Efektifitas dan Efesiensi Biaya 

Efektifitas dan efesiensi dimaksudkan agar program ini dapat menghasilkan unjuk 

kerja tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tepat jumlah, serta dari segi teknis pekerjaan 

tersebut dapat dipertanggung-jawabkan keakuratannya. Berkaitan dengan hal itu, peserta 

terikat oleh realitas estimasi biaya, atas dasar rumusan program yang telah direncanakan. 

Perhitungan ini harus mereka lakukan karena mereka adalah pelaksana program. Dengan 
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demikian, program ini juga akan dapat melatih mahasiswa bersifat pragmatic dalam 

menghadapi berbagai problematika dalam masyarakat serta cara mengatasinya. 

 

3.4. Pengarahan, Pembimbingan, dan Pengawasan Pelaksanaan KKU/KKN-PPM 

Pengarahan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan KKU/KKN-PPM 

dilakukan oleh DPL.  Hal tersebut menjadi tugas dari DPL.  Segala permasalahan yang 

dihadapi peserta KKU/KKN-PPM yang tidak dapat diselesaikan oleh peserta KKU/KKN-

PPM harus dilaporkan oleh DPL kepada LPPM sebagai lembaga pengelolaan KKU/KKN-

PPM untuk dicarikan solusinya.   

 

3.5.  Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Laporan pelaksanaan dimaksudkan sebagai sarana penyampaian informasi tentang 

kegiatan KKU/KKN-PPM dan pertanggungjawaban program kegiatan yang dilakukan. 

Laporan pelaksanaan KKU/KKN-PPM disusun secara individual dan kelompok setelah 

pelaksanaan kegiatan KKU/KKN-PPM selesai.   

 Format laporan pelaksanan KKU/KKN-PPM pada prinsipnya sama dengan Laporan 

Rencana Kegiatan (individu) dan Laporan Rencana Kegiatan (kelompok).  Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan (individu) sama dengan Laporan Rencana Kegiatan (individu), tetapi 

ditambahkan yaitu Pelaksanaan Kegiatan, Kesimpulan dan Saran.  Selain itu juga ada bagian 

Lampiran  di akhir laporan yang berisikan 3 Kartu Kontrol dan Daftar Hadir peserta 

KKU/KKN-PPM.   

Format untuk   Laporan Pelaksanaan Kegiatan (kelompok) sama dengan format 

Laporan Rencana Kegiatan (kelompok) yang juga ditambahkan bagian Kesimpulan dan 

Saran.  Selain itu juga ada bagian Lampiran  di akhir laporan yang berisikan 3 Kartu Kontrol 

dan Daftar Hadir peserta KKU/KKN-PPM.  Perlu diingat bahwa laporan kelompok 

merupakan akumulasi dari laporan individu.   

Format sampul muka (cover) dan lembar pengesahan laporan pelaksanaan kegiatan 

sama dengan format laporan rencana kegiatan, baik untuk individu maupun kelompok tetapi 

yang dirubah hanya kata ”rencana”  menjadi ”pelaksanaan”.  Sampul muka laporan 

pelaksanaan berwarna PUTIH.  Laporan pelaksanaan individu dan kelompok dibuat sebanyak 

masing-masingnya 5 rangkap (1 untuk DPL, 1 untuk Kepala Desa, 1 untuk Kecamatan, 1 

untuk LPPM UNMUH PONTIANAK dan 1 untuk mahasiswa/kelompok yang bersangkutan).   

 

3.6.  Evaluasi Pelaksanaan  
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Setiap mahasiswa wajib mengikuti evaluasi berupa responsi yang dilaksanakan oleh 

DPL sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.  Responsi dilakukan secara tertulis dan atau 

lisan untuk mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan KKU/KKN-PPM. 

Pada dasarnya responsi ini meliputi kajian tingkat capaian tujuan dan sasaran KKU/KKN-

PPM pengaruh yang ditimbulkannya bagi mahasiswa, masyarakat, dan institusi. 

3.6.1.  Monitoring  

Program monitoring atau pemantauan dilapangan dilakukan oleh LPPM, Panitia dan 

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Monitoring dilakukan sesering mungkin, minimal 1 

(satu) kali selama pelaksanaan KKU/KKN-PPM (bergantung pada jauh dekatnya lokasi 

KKU/KKN-PPM).  DPL dalam memonitor pelaksanaan program berwenang memberikan 

penilaian. Sedangkan LPPM dan Panitia dalam memonitor pelaksanaan program sebatas 

menganalisis progress kegiatan KKU/KKN-PPM untuk pertimbangan keberlanjutan program 

dan lokasi. Jika realisasi pelaksanaan program mendapatkan penilaian dibawah standar ideal 

maka DPL dapat memberikan saran perbaikan pada saat itu juga. Apabila terjadi kesepakatan 

maka pelaksanaannya dapat dilanjutkan setelah masa pelaksanaan program tahap pertama 

selesai. 

Pelaksanaan program perbaikan nilai tidak terikat oleh waktu, dalam arti apabila DPL 

sudah menganggap layak untuk perbaikan nilai berarti tahap perbaikan program dapat 

diakhiri. 

3.6.2.   Penilaian  

Ditetapkannya KKU/KKN-PPM sebagai mata kuliah intrakurikuler wajib secara umum 

di perguruan tinggi seluruh Indonesia (khususnya di UNMUH PONTIANAK) untuk jenjang 

pendidikan S-1, maka penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara akademik. Penilaian 

akademik meliputi 3 (tiga) ranah pendidikan yaitu : pengetahuan (cognitive), sikap (affective) 

dan ketrampilan (psychomotoric). Kegiatan KKU/KKN-PPM dilakukan dalam rangkaian 

proses yang memiliki tahapan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka penilaian terhadap 

prestasi mahasiswa merupakan gabungan dari nilai-nilai yang dapat dicapai oleh mahasiswa 

dari setiap tahapan kegiatan. Penilaian tersebut dilakukan oleh dosen penilai, dan pokok-

pokok penilaian tersebut meliputi  komponen-komponen penilaian, bobot komponen 

penilaian, dan nilai akhir. Secara lengkap hal ini diuraikan sebagai berikut : 

Penilai terdiri dari LPPM, Panitia, dan DPL serta Masyarakat. Komponen yang dinilai 

meliputi Seminar Proposal, General Test (GT), Laporan Rencana Kegiatan, Kinerja 

Mahasiswa, Pelaksanaan Program, Laporan Pelaksanaan, dan Seminar Akhir. 

a) Seminar Proposal 
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Seminar Proposal dilakukan setelah mahasiswa melewati proses pendaftaran dan lulus 

seleksi administrasi KKU/KKN-PPM. Seminar Proposal dilakukan untuk memberikan 

gambaran pengetahuan tentang rencana program KKU/KKN-PPM yang akan mahasiswa 

aplikasikan ke masyarakat.    

b) General Test (GT) 

General Test dilakukan setelah mahasiswa mengikuti materi pembekalan KKU/KKN-

PPM yang memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan.  General Test 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan pemahaman mahasiswa terhadap materi 

pembekalan. 

c) Laporan Rencana Kegiatan (LRK) 

Laporan ini berisi rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disosialisasikan dan 

didiskusikan dengan berbagai pihak. (Format kegiatan ini dapat dilihat  pada Lembar  

Laporan Rencana Kegiatan). 

d) Kinerja Mahasiswa 

Kinerja Mahasiswa, mempunyai komponen penilaian meliputi : disiplin, kerjasama, 

penghayatan dan pelaksanaan program. 

Disiplin (DS) yaitu : 

(1) Kepatuhan terhadap kewajiban tinggal di lokasi KKU/KKN-PPM 

(2) Ketepatan dalam penggunaan waktu 

(3) Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku 

e) Kerjasama (KS) yaitu : 

(1) Kemampuan untuk mengadakan kerjasama antar mahasiswa  

(2) Kemampuan untuk mengadakan kerjasama antara mahasiswa dengan pejabat, 

mahasiswa dengan pemuka masyarakat dan mahasiswa dengan anggota masyarakat 

(interpersonal) 

(3)Kemampuan untuk mengadakan kegiatan yang dihubungkan dengan bidang lain 

(interdisipliner) 

f) Penghayatan (PH) yaitu : 

(1) Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lokasi KKU/KKN-

PPM 

(2) Kemampuan dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan segala 

norma dan sistem nilainya 

(3) Kemampuan untuk tanggap terhadap permasalahan yang ada di lokasi KKU/KKN-

PPM 
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g) Pelaksanaan Program (PL), yaitu : 

(1) Kemampuan atau keberhasilan memanfaatkan dan menggali potensi, 

mengungkapkan serta menyelesaikan permasalahan. 

(2) Ketrampilan untuk melaksanakan program pengembangan dan pembangunan yang 

relevan  

(3)Kemampuan mengevaluasi keberhasilan program yang telah dilakukan. 

h)   Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) 

Laporan ini berisi pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disusun dan analisis 

keberhasilan program yang meliputi peluang, kendala dan solusi.  

 i)   Seminar Akhir (SA) 

Seminar Akhir dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

mahasiswa di lokasi KKU/KKN-PPM.        

Bobot Komponen Penilaian:  

1)  Seminar Proposal (SP)    :   0% 

2)  General Test (GT)    : 15 % 

3)  Laporan Rencana Kegiatan (LRK)  :   5 % 

4)  Kinerja Mahasiswa 

Disiplin (DS)     : 10 % 

Kerjasama (KS)     : 10 % 

Penghayatan (PH)    : 10 % 

Pelaksanaan Program (PL)   : 30 % 

5)  Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) :   5 % 

6) Seminar Akhir (SA)    : 15 % 

 

 

Komponen penilaian KKU/KKN-PPM dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komponen Penilaian KKU/KKN-PPM. 

Penilai SP GT LRK Kinerja Mhs. LPK SA Jumlah 

DS KS PH PL 

1. LPPM & Panitia  

 

- 15 - - - - - - 15 30 

2. DPL  - 5 10 10 10 30 5 - 70 

Jumlah (%)  15 5 10 10 10 30 5 15 100 

 

Sebaran penilaian bervariasi sesuai dengan unjuk kerja yang dihasilkan. Sebaran itu 

meliputi; 

- nilai A (sangat baik) untuk nilai dengan rentangan 85 - 100; 

- nilai B (baik) untuk nilai dengan rentangan 75 - 84,5; 

- nilai C (cukup) untuk nilai dengan rentangan 60 - 74,5; 
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3.7.  Penarikan Mahasiswa dari Lokasi KKU/KKN-PPM 

Setelah mahasiswa selesai melaksanakan program-program KKU/KKN-PPM sesuai 

dengan rencana yang dijadwalkan, maka mahasiswa ditarik dari lokasi, kembali ke kampus. 

Pada saat penarikan mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM wajib mengikuti prosesi kegiatan 

yang telah ditentukan dan berkumpul kembali di LPPM UNMUH Pontianak untuk 

pengecekan kembali jumlah peserta dan pengumpulan dokumen administrasi. Penarikan 

mahasiswa KKU/KKN-PPM di tingkat kecamatan dikoordinir oleh DPL. 

 

IV.  EVALUASI 

 

Evaluasi sebagai kegiatan pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tetapi membutuhkan 

kegiatan lain, yaitu pemantauan atau monitoring. Tanpa pemantauan, evaluasi akan 

kehilangan dasar-dasar keabsahannya, dan tanpa evaluasi pemantauan akan menjadi kegiatan 

yang tidak berarti. Untuk itu pemantauan dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang saling 

melengkapi. 

Pemantauan dan evaluasi adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari suatu 

pelaksanaan program. Dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat diketahui 

berbagai hal yang menyangkut perencanaan, proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai 

maupun dampak yang timbul.  

Pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari pengelolaan dan pengembangan program 

KKU/KKN-PPM dilakukan melalui jaringan evaluatif dalam keseluruhan pengelolaan dan 

upaya-upaya pengembangannya. Evaluasi perlu dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan 

kegiatan KKU/KKN-PPM guna pengendalian dan pengarahan agar  pencapaian tujuan tidak 

menyimpang dari  rencana yang telah ditetapkan. 

Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai : 

a. Masukan untuk perbaikan, peningkatan, dan pengembangan usaha-usaha selanjutnya baik 

oleh pihak pengelola maupun masyarakat. 

b. Bahan perbaikan, peningkatan, dan pengembangan perguruan tinggi. 

Selanjutnya pemantauan dan evaluasi terhadap hasil serta dampak yang ditimbulkan berguna 

bagi penilaian program yaitu mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai, faktor kendala dan 

pendukung yang ada, efisiensi dan efektifitas program, serta pengaruh-pengaruh yang 

ditimbulkan 
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4.1.  Evaluasi  Kegiatan KKU/KKN-PPM 

Evaluasi kegiatan KKU/KKN-PPM dilaksanakan oleh pengelola KKU/KKN-PPM. 

Kegiatan ini dilakukan pada setiap akhir periode kegiatan KKU/KKN-PPM dan pada setiap 

akhir tahun akademik. Evaluasi ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan, 

pelaksanaan tahapan kegiatan, termasuk penyusunan laporan, dan penilaiannya. Hasil 

evaluasi ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan yang telah dicapai dan 

dampak yang ditimbulkan baik  terhadap pembelajaran mahasiswa maupun pemberdayaan 

masyarakat yaitu perkembangan kepribadian mahasiswa (personality development), 

pemberdayaan masyarakat (community empowerment), dan perkembangan kelembagaan 

(institutional development) yang terkait.  

Dengan mengikuti kegiatan KKU/KKN-PPM, mahasiswa diharapkan akan memperoleh 

pengalaman hidup bermasyarakat dan dapat menerapkan pengetahuan akademik. 

Keberhasilan program kegiatan diukur dari sejauh mana mahasiswa mempunyai pemahaman 

permasalahan yang ada dalam masyarakat, mencari alternatif solusinya, melakukan 

sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak, untuk merealisasikan solusi 

yang dipilihnya. 

Bahan evaluasi juga dapat diperoleh dari laporan tertulis sebagai bentuk 

pertanggungjawaban ilmiah dan manajerial atas semua kegiatan KKU/KKN-PPM yang telah 

dilakukan. Dari laporan itu pula dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

KKU/KKN-PPM dalam bentuk kuantitas dan kualitas program, kelayakan program, dan 

besarnya partisipasi masyarakat baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, dan dana. 

 

4.2.  Evaluasi Keberlanjutan  

Sebagai suatu program pendidikan, kegiatan KKU/KKN-PPM  yang melibatkan secara 

sinergis unsur mahasiswa, masyarakat, dan kelembagaan diharapkan dapat menimbulkan 

dampak positif. Fungsi evaluasi ini adalah untuk menjaga agar dampak positif dari 

pelaksanaan kegiatan KKU/KKN-PPM dapat terus dikembangkan dan dilestarikan, serta 

meminimalkan dampak negatifnya. 

Dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu : 

1.  Pembinaan Wilayah 

Usaha-usaha tindak lanjut dalam bentuk pembinaan (dan pemeliharaan) terhadap semua 

hasil kegiatan KKU/KKN-PPM yang telah dicapai perlu dilakukan di daerah yang pernah 

menjadi lokasi KKU/KKN-PPM. Masyarakat setempat diharapkan dapat meneruskan dan 

mengembangkan program yang telah dirintis dan dibina bersama mahasiswa KKU/KKN-
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PPM. Pembinaan tersebut dapat ditinjau dan atau disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat setempat, yang meliputi : 

a. Wilayah Mandiri 

Apabila lokasi KKU/KKN-PPM dianggap sudah cukup memiliki kader pembangunan 

maka lokasi KKU/KKN-PPM tersebut sudah dapat ditinggalkan sama sekali karena 

telah mampu membina sendiri. 

b. Wilayah Pembinaan Parsial 

Apabila suatu lokasi KKU/KKN-PPM belum memiliki kader, maka pembinaan masih 

perlu dilakukan tetapi intensitasnya perlu dikurangi. Untuk itu lokasi tersebut masih 

layak menjadi wilayah pembelajaran pemberdayaan masyarakat tetapi jumlah 

mahasiswanya dikurangi. 

c. Wilayah Pembinaan Insidental 

Apabila sewaktu-waktu lokasi KKU/KKN-PPM tertentu yang pernah menjadi 

wilayah pelaksanaan kegiatan KKU/KKN-PPM masih membutuhkan bantuan untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi, serta menyusun dan atau melaksanakan program 

pembangunan, maka pengelola KKU/KKN-PPM secara insidental  dapat 

melaksanakan kegiatan KKU/KKN-PPM di lokasi tersebut. 

2.  Pembinaan Kerjasama dengan Instansi dan Pihak Terkait lainnya 

Setiap pelaksanaan kegiatan KKU/KKN-PPM selalu mengupayakan adanya jalinan 

kerjasama yang sinergis dengan instansi dan pihak terkait lainnya, agar dapat 

memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kerjasama ini 

dilaksanakan sejak persiapan, pelaksanaan atau operasional sampai tindak lanjut.  

Pembinaan kerjasama tersebut dilakukan dengan menggunakan pengembangan hasil 

evaluasi dampak kegiatan KKU/KKN-PPM dan dengan mengadakan pertemuan-

pertemuan periodik dalam bentuk rapat evaluasi kegiatan KKU/KKN-PPM. Evaluasi 

dampak tersebut meliputi sarana, prasarana, dan keluaran dari sistem proses kegiatan 

KKU/KKN-PPM.   

Selanjutnya rapat evaluasi kegiatan KKU/KKN-PPM dilakukan untuk menilai  

pelaksanaan kegiatan KKU/KKN-PPM. Dalam rapat evaluasi tersebut dibahas mengenai 

usaha-usaha perbaikan pelaksanaan kegiatan KKU/KKN-PPM untuk periode berikutnya. 

Diharapkan kegiatan KKU/KKN-PPM periode berikutnya dapat lebih lancar dan berdaya 

guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun mahasiswa. 

Rapat evaluasi kegiatan KKU/KKN-PPM tidak saja dilakukan di lingkungan universitas, 

tetapi juga dilakukan di tingkat nasional. Hasil rapat ini diharapkan dapat menjadi dasar 
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untuk menetapkan kebijakan baru dalam rangka pembinaan dan pengembangan 

KKU/KKN-PPM secara nasional dalam upaya : 

1. Pelaksanaan  kegiatan KKU/KKN-PPM semaksimal mungkin agar lebih berdaya 

guna dan berhasil guna dalam membantu dan meningkatkan pelaksanaan Pembanguan 

Daerah. 

2. Penciptaan integrasi antara Instansi atau Dinas Pemerintah, masyarakat dengan 

pengelola KKU/KKN-PPM dalam menunjang keberhasilan Pembangunan Daerah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi dampak kegiatan 

KKU/KKN-PPM dan evaluasi keberlanjutan dalam bentuk pembinaan wilayah dan 

pembinaan kerjasama pada akhirnya diarahkan untuk tercapainya keberhasilan Pembangunan 

Daerah. 

 

Lampiran 

TATA TERTIB  

KULIAH KERJA USAHA/KULIAH KERJA NYATA-PEMBELAJARAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KKU/KKN-PPM) 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

 

Tata Tertib KKU/KKN-PPM disusun sebagai pedoman mahasiswa KKU/KKN-PPM 

untuk dapat berbuat, bertindak dan berperilaku demi kelancaran pelaksanaan dan 

keberhasilan tugas di lapangan. Tata tertib ini mengatur kegiatan mahsiswa saat pra-

pelaksanaan dan selama pelaksanaan di lokasi kerja KKU/KKN-PPM. 

 

I.  PRA-PELAKSANAAN 

A.  Seminar Proposal dan Pembekalan 

1. Mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM wajib mengikuti semua kegiatan seminar 

proposal dan pembekalan yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal dan atau 

perubahan atau tambahannya. 

2. Setiap sesi kegiatan seminar proposal dan pembekalan dilakukan presensi yang harus 

ditandatangani oleh mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM. Presensi seminar proposal 

dan pembekalan merupakan salah satu prasyarat mahasiswa ke lapangan. 

3. Mahasiswa wajib mengikuti General Test (GT), nilai hasil general test merupakan 

komponen penilaian. 

4. Mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM bertanggungjawab atas diri pribadi masing-

masing. Apabila ada tanda tangan yang dipalsukan atau terjadi kelebihan tanda tangan, 
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maka presensi kedua belah pihak dinyatakan tidak berlaku. 

5. Selama mengikuti seminar proposal dan pembekalan, mahasiswa peserta KKU/KKN-

PPM wajib menjaga ketertiban, berpakaian sopan dan rapi, tidak merokok dalam 

kelas, bersepatu, dan bersikap tenang. 

6. Panitia perlaksana KKU/KKN-PPM seminar proposal dan pembekalan berhak 

menegur, mencatat atau mengeluarkan mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM yang 

mengganggu kelancaran kegiatan seminar proposal dan pembekalan oleh karenanya 

dihapus dari presensi. 

B.  Konsolidasi 

1. Mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM wajib mengikuti semua kegiatan konsolidasi 

dengan DPL masing-masing. 

2. Mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM wajib menandatangani presensi. Presensi dan 

aktivitas konsolidasi merupakan komponen penilaian. 

 

II.  PELAKSANAAN 

A.  Selama pelaksanaan KKU/KKN-PPM, mahasiswa wajib : 

1.  Menjaga nama baik almamater 

2. Mengikuti seluruh prosesi penerjunan dan penarikan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan. 

3. Menetap di lokasi kerja KKU/KKN-PPM. Mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM 

berhak meninggalkan lokasi  kerja KKU/KKN-PPM, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Harus menggunakan Surat Izin Meninggalkan Lokasi yang ditandatangani oleh 

rekan satu subunit dan ketua kelompok 

b. Setiap Surat Izin Meninggalkan Lokasi berlaku maksimal 2 x 24 jam secara 

berurutan dengan total waktu izin selama waktu pelaksanaan tugas maksimal 3 x 

24 jam 

c. Dalam hal khusus, izin meninggalkan lokasi kerja KKU/KKN-PPM hanya 

diberikan oleh kepala Bidang Pengelolaan KKU/KKN-PPM. 

4. Melaksanakan tugas-tugas KKU/KKN-PPM dengan penuh rasa tanggungjawab dan 

dedikasi yang tinggi, baik tugas administrasi, yaitu pengisian presensi harian dan 

rencana pelaksanaan kegiatan, penyelesaian kuitansi pondokan/proyek, penulian 

laporan rencana kegiatan/ pelaksanaan, pengisian K1, K2 dan K3, maupun tugas 

lapangan sesuai dengan perencanaan. 
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5. Menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi kerja KKU/KKN-

PPM. 

6. Membina kerjasama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/ dinas 

Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait. 

7. Menjaga kelengkapan dan keutuhan semua atribut mahasiswa KKU/KKN-PPM (Jas 

Almamater Mahasiswa, Kostum KKU/KKN-PPM, Surat Izin Meninggalkan Lokasi). 

Atribut tersebut tidak boleh hilang atau diberikan/ dipindahtangankan kepada orang 

lain. Kehilangan salah satu atribut, harus segera dilaporkan ke kepala Bidang 

Pengelolaan KKU/KKN-PPM LPPM dengan membawa Surat Keterangan dari Kepala 

Desa/Dusun setempat. 

8. Menjaga seluruh barang/ harta pribadi yang dibawa ke lokasi KKU/KKN-PPM. 

Segala kerusakan dan kehilangan barang/ harta pribadi di lokasi menjadi 

tanggungjawab masing-masing mahasiswa. 

9. Mengikuti responsi yang dilakukan oleh DPL secara tertulis dan atau lisan pada akhir 

pelaksanaan KKU/KKN-PPM. 

B. Selama pelaksanaan KKU/KKN-PPM, mahasiswa dilarang : 

1. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater 

2. Melakukan kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam Pilkada dan 

atau Pilkades, serta melakukan tindakan asusila 

3. Melakukan perbuatan dan kegiatan yang melanggar hukum secara langsung maupun 

tidak langsung 

4. Membawa/ menggunakan kendaraan roda empat (mobil) dan atau  

barang mewah lainnya. 

5. Membawa keluarga atau teman ikut menginap di pondokan tanpa izin dari Panitia 

Pelaksana KKU/KKN-PPM 

6. Menggunakan wewenang/ pangkat/ jabatan di luar status peserta KKU/KKN-PPM 

7. Membuat atau menggunakan stempel dan kop surat yang mengatasnamakan Panitia 

Pelaksana KKU/KKN-PPM 

8. Mencari sponsor bantuan tanpa sepengetahuan Panitia Pelaksana KKU/KKN-PPM. 

 

III. SANKSI AKIBAT PELANGGARAN TATA TERTIB 

Sanksi akibat pelanggarakan tata tertib diberikan dalam bentuk  Peringatan Tingkat I, II 

dan III. 

A. Peringatan Tingkat I 
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Peringatan Tingkat I dilakukan dengan memberikan KARTU KUNING I terhadap 

mahasiswa yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut : 

1. Tidak mengikuti kegiatan konsolidasi tanpa izin 

2. Tidak mengisi Lembar Rencana Pelaksanaan kegiatan secara kolektif 

3. Tidak mengisi presensi harian yang telah disediakan atau mengisi presensi harian 

melebihi hari yang sedang berjalan 

4. Meninggalkan lokasi tanpa izin dan atau tanpa diketahui rekan mahasiswa dalam satu 

subunit selama kurang dari 24 jam 

5. Surat Izin meninggalkan Lokasi tidak diisi lengkap (belum ditandatangani oleh 

mahasiswa yang bersangkutan/ rekan satu subunit/ Kadus/ Kades/ RT/ RW/ Lurah 

atau induk semang) 

6. Tidak mengisi Kartu Kontrol (K-1, K-2, K-3) selama 3 hari atau lebih secara 

berurutan 

7. Tidak menggunakan salah satu atribut selama melaksanakan program 

8. Tidak mengikuti prosesi penerjunan atau penarikan tanpa izin. 

B.  Peringatan Tingkat II 

Peringatan Tingkat II dilakukan dengan memberikan KARTU KUNING II terhadap 

mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai 

berikut : 

1. Telah diberi Peringatan Tingkat I, tetapi masih melakukan pelanggaran 

2. Berdasarkan pertimbangan DPL, rekan mahasiswa peserta KKU/KKN-PPM dan 

masyarakat dianggap tidak dapat menghayati dan menyesuaikan diri dengan 

kehidupan lokasi kerja KKU/KKN-PPM setelah tinggal selama 7 hari 

3. Membawa kendaraan roda empat dan/ atau benda mewah lainnya 

4. Meninggalkan lokasi kerja tanpa izin selam lebih dari 1 x 24 jam sampai maksimal 2 x 

24 jam 

5. Membawa keluarga atau teman ikut menginap di lokasi kerja KKU/KKN-PPM tanpa 

izin dari DPL, atau Kepala Bidang Pengelolaan KKU/KKN-PPM LPPM 

6. Tidak bisa bekerjasama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/ dinas 

pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan KKU/KKN-PPM. 

Catatan : 

Peringatan  dengan KARTU PERINGATAN I dan II menentukan nilai yang 

direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk 

memberikan Kartu  Peringatan I dan II adalah DPL, dan Ketua Panitia Pelaksana 
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KKU/KKN-PPM atau Ketua LPPM. 

C. Peringatan Tingkat III 

Peringatan Tingkat III dilakukan dengan memberikan KARTU MERAH kepada 

mahasiswa yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut : 

1. Telah diberi peringatan Tingkat II, tetapi masih melakukan pelanggaran 

2. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater 

3. Meninggalakan lokasi kerja KKU/KKN-PPM lebih dari 3 x 24 jam selama waktu 

pelaksanaan KKU/KKN-PPM 

4. Meninggalkan lokasi selama lebih dari 2 x 24 jam secara berurutan tanpa Surat Izin 

Meninggalkan Lokasi 

5. Mencari sponsor/ bantuan tanpa prosedur yang diizinkan oleh Panitia Pelaksana 

KKU/KKN-PPM 

6. Melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum, asusila, 

kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam Pilkada dan atau 

Pilkades dan kegiatan lainnya yang meresahkan masyarakat di lokasi kerja 

KKU/KKN-PPM maupun diluar lokasi kerja KKU/KKN-PPM 

7. Melakukan segala perbuatan yang bersifat pemalsuan/ Penipuan administratif, yaitu: 

a. Pemalsuan tanda tangan pada Surat Izin Meninggalkan Lokasi 

b. Pemalsuan tanda tangan pada buku laporan, proposal dan sebagainya 

c. Pemalsuan dan atau penipuan identitas 

8. Membuat stempel dan kop surat yang mengatasnamakan Panitia Pelaksana 

KKU/KKN-PPM  dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar. 

Peringatan Tingkat III ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 

1. pejabat yang berwenang atas usulan DPL memanggil mahasiswa peserta KKU/KKN-

PPM yang bersangkutan ke LPPM untuk dilakukan sidang bersama yang dihadiri oleh 

mahasiswa tersebut, DPL, dan Panitia Pelaksana KKU/KKN-PPM serta atau Ketua 

LPPM untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa tersebut. 

2. Dalam keadaan yang sangat memaksa, sanksi Peringatan Tingkat III dapat diberikan 

di lokasi kerja KKU/KKN-PPM oleh Panitia Pelaksana KKU/KKN-PPM dan 

selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Ketua LPPM. 

Sanksi Peringatan Tingkat III ini berupa : 

III A  :1. Mahasiswa tersebut diperbolehkan meneruskan kegiatan di lokasi kerja 

KKU/KKN-PPM, tetapi mendapatkan penurunan nilai dan bila perlu sampai 

batas minimal atau 
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     2. Mahasiswa tersebut diminta untuk mengundurkan diri sebagai peserta 

KKU/KKN-PPM. 

III B  :1.  Penarikan dari lokasi kerja KKU/KKN-PPM sehingga dinyatakan gugur atau 

     2. Merekomendasikan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan Fakultas 

agar mahasiswa tersebut diberikan sanksi akademis lainnya (skorsing dan 

sebagainya) 

 

Catatan : 

Pejabat yang berwenang untuk memberikan KARTU MERAH tersebut adalah 

Panitia Pelaksana KKU/KKN-PPM serta Ketua LPPM. 


