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PRAKATA 

 

Assalaamu‟alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,  

 

Teriring salam dan doa semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah SWT, 

 

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT  yang telah melimpahkan rahmat, nikmat  dan  

petunjuk  Nya  sehingga  Buku  Panduan  Pelaksanaan Pelaksanaan Kuliah Kerja Usaha 

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

Universitas Muhammadiyah Pontianak Tahun 2018 telah dapat diselesaikan. 

 

Buku panduan ini terdiri atas 3 bab yang memuat tentang tata cara pelaksanaan KKU dimulai 

dari sosialisasi sampai evaluasi pelaksanaan KKU. Tema yang dipilih untuk KKU tahun ini 

disesuaikan dengan rencana strategis LPPM yang terdiri atas 6 tema, yaitu: (1) ekonomi kreatif, 

(2) stunting, sanitasi dan kesehatan lingkungan, (3) teknologi tepat guna, (4) pendidikan, social 

dan budaya, (5) keagamaan, (6) pelestarian lingkungan hidup. 

 

Buku Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Usaha (KKU)/ Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan 

Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Muhammadiyah Pontianak Tahun 2018 ini 

disusun mengikuti perkembangan kurikulum sesuai kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia. Oleh karena itu, pada pelaksanaan KKU/KKN-PPM tahun ini ada tambahan 

beberapa pola KKU. 

 

 

Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami 

menerima saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan 

terima kasih. Semoga panduan ini bermanfaat.  

 

Wassalamu‟alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh  

 

 

Pontianak,  Maret   2018 

Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah 

Pontianak 

 

 

 

 

Edy Suryadi, SE, MM 

NIDN. 111026301 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kuliah Kerja Usaha (KKU) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan 

pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar 

kampus, dan secara langsung mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah 

pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat. KKU merupakan salah satu mata kuliah 

pengabdian kepada masyarakat yang diprogramkan bagi mahasiswa S-1. Mata kuliah KKU 

ini merupakan wadah dan wahana bagi mahasiswa untuk melaksanakan caturdharma 

perguruan tinggi, khususnya dharma yang ketiga, yakni pengabdian kepada masyarakat. 

Mata kuliah KKU termasuk mata kuliah praktik yang bertujuan melatih dan membekali 

mahasiswa untuk menerapkan ilmunya serta belajar memecahkan berbagai persoalan nyata 

yang terjadi di masyarakat dan mempunyai sikap keberpihakan kepada masyarakat yang 

terpinggirkan. Karena itu, program KKU yang dikembangkan digayutkan dengan bidang 

ilmu secara multi dan interdisiplin. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa KKU itu 

merupakan suatu mata kuliah yang menjadi persyaratan kelulusan akhir bagi mahasiswa 

sehingga wajib untuk diambil oleh mahasiswa. 

Pelaksanaan kegiatan KKU yang bekerja sama dengan masyarakat dan pemangku 

kepentingan yang lain dan masyarakat diposisikan sebagai subjek/pelaku/agen penting dalam 

proses penyelesaian suatu masalah atau kegiatan pembangunan. Dalam kegiatan penyelesaian 

masalah dan pembangunan di tengah masyarakat, mahasiswa sebagai agen perubahan 

berperan sebagai motivator, dinamisator, innovator, dan fasilitator bagi masyarakat yang 

didampinginya. Proses demikian akan mendorong proses pembelajaran timbal balik antara 

mahasiswa dan masyarakat. Proses pembelajaran dalam KKU akan memberdayakan 

kepribadian orang yang terlibat sehingga memiliki soft skills yang baik, antara lain berupa 

kepekaan, penghayatan kemanusiaan, pengabdian/kepedulian kepada masyarakat, 

kemampuan berbagi pengetahuan dan pengalaman pengabdian,pengembangan/penemuan 

pengetahuan baru, kemampuan leadership (kepemimpinan), interpreneurship dan kerjasama 

(team work). 



Sesuai dengan kebijakan yang diambil berdasarkan rapat kerja pimpinan, maka 

dirancang suatu bentuk atau pola KKU yang inovatif dengan tujuan (1) menjangkau luas 

wilayah KKU di Kabupaten Kubu Raya, (2) memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

untuk berkreasi secara mandiri dan kelompok dalam mengembangkan idea dan 

implementasinya dalam melaksanakan KKU, (3) Terfokus pada tema yang disusunnya, dan 

lebih mendalami secara tajam atas permasalahan yang ada di wilayah yang akan dijadikan 

lokasi KKU, dan (4) melatih mahasiswa dalam mewujudkan jiwa kemandiriannya baik dalam 

menentukan desa KKU, menyusun program, sampai dengan kemampuan adaptifnya untuk 

bekerja sama dengan aparat dan stakesholder yang terkait dalam melakukan KKU.  

Di samping itu, ada bentuk KKU yang wajib dilaksanakan yakni, memenuhi 

keberhasilan beberapa dosen yang memenangkan hibah pengabdian dari Kemenristekdikti 

yang dikenal dengan KKN-PPM. Selanjutnya dari Dikti yang bekerja sama dengan 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ada beberapa desa 

yang diwajibkan untuk “diisi” oleh mahasiswa yang mengambil KKU untuk ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan di desa yang telah ditentukan dari Dikti tersebut. Selain 

itu, adanya suatu bentuk pola KKU-Muh sebagai suatu bentuk KKU yang bersifat nasional 

yang diikuti oleh beberapa Perguruan Tingi Muhammadiyah (PTM). Pola KKU yang lain 

menyesuaikan dengan kurikulum pada Program Studi Pendidikan, yaitu KKU Dik dan 

Program Studi Manajemen yaitu KKU Pola Magang. Dengan adanya penambahan pola KKU 

tersebut, maka dipandang perlu untuk dibuatkan pedoman KKU untuk tahun pelaksanaan 

2018. 

 

1.2 Dasar Hukum dan Tujuan 

1.2.1 Dasar Hukum 

 Dasar Hukum Penyelenggaraan KKU di Universitas Muhammadiyah Pontianak 

adalah: 

1) Undang-Undang  Republik Indonesia Nomoro 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2)  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor  12  Tahun  2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014   tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  



4) Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak Nomor 119/II.3.AU/KEP/2016 

Tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah 

Pontianak 

 

1.2.1 Tujuan 

1) Memberi pengalaman belajar yang berharga kepada mahasiswa melalui keterlibatan dalam 

masyarakat secara langsung menemukan, merumuskan, mempelajari, mengenal potensi 

masyarakat sasaran, mengorganisasi masyarakat, memecahkan, dan menanggulangi 

permasalahan pembangunan masyarakat secara rasional dengan menumbuhkan motivasi untuk 

memanfaatkan kekuatan sendiri, serta menghimpun dana dari masyarakat. 

2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran berdasarkan 

Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) secara kolaboratif dan interdisipliner dalam 

upaya menumbuhkan, mempercepat gerak serta mempersiapkan kader-kader pembangunan. 

3) Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa kepada permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat. 

4) Meningkatkan kedewasaan dan kepribadian, yakni (a) nasionalisme dan jiwa Pancasila, (b) 

keuletan, etos kerja, dan tanggung jawab, (c) kemandirian, kepemimpinan, dan kewirausahaan 

serta memperluas wawasan mahasiswa. 

5) Meningkatkan daya saing nasional. 

6) Meningkatkan jiwa peneliti, terutama dalam hal (a) eksploratif data dan analisis, (b) 

mendorong learning community dan learning society. 

7) Memelihara, meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan Perintah Kabupaten/Daerah, 

instansi terkait, dan masyarakat secara multidisipliner sehingga Universitas Muhammadiyah 

Pontianak dapat lebih berperan serta menyesuaikan dengan kegiatan pendidikan, peneletian, dan 

pengabdiannya dengan tuntutan nyata masyarakat yang sedang membangun. 

 

1.3 Sasaran dan Manfaat Kuliah Kerja Usaha (KKU) 

Kuliah Kerja Usaha (KKU) Universitas Muhammadiyah Pontianak menuju empat kelompok 

sasaran, yaitu mahasiswa, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Universitas Muhammadiyah 

Pontianak. Manfaat yang diperoleh pada masing-masing kelompok sasaran dengan adanya KKU 

sebagai berikut. 



A.Bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak 

1. Memberikan pembelajaran kepada mahasiswa untuk mengetahui, memahami, dan mampu 

memecahkan masalah yang dihadapi di desa; 

2. Mendapatkan keilmuan yang praktis di desa sesuai dengan masalah yang dihadapi; 

3. Mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah ke dalam kehidupan praktis di 

desa; dan 

4. Dapat memberikan umpan balik kepada almamaternya yaitu Universitas Muhammadiyah 

Pontianak untuk memberikan nilai kemajuan dan pembangunan akademik kepada almamater di 

masa depan. 

B. Bagi Desa/Pemda 

1. Mendapatkan tenaga yang handal untuk ikut serta diajak berpartisipasi dalam memecahkan 

masalah yang ada di desa; 

2. Mendapatkan umpan balik yang ilmiah untuk kemajuan pembangunan di desa/pemda; 

3. Sebagai peluang bagi desa/pemda untuk melibatkan mahasiswa dalam ikut serta berpartisipasi 

dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan yang ada di 

desa/pemda; dan 

4. Sebagai peluang bagi desa/pemda untuk ikut serta dalam memberi pendidikan yang bernilai 

praktis, membangun analisis kritis, mengasah mental moral, religius, etika, dan menghormati 

kekayaan dan kompetensi desa sehingga menjadi generasi muda yang moralis dan Pancasilais. 

C. Bagi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

1. Sebagai peluang bagi Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk mewujudkan pelaksanaan 

Catur Dharma Pertuguruan Tinggi secara nyata di lapangan (desa/pemda); 

2. Kesempatan yang sangat baik untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan di 

desa/pemda setempat atau di luar daerah; 

3. Sebagai ajang untuk “uji” kemampuan dalam bidang keilmuan akademik ke lapangan, melihat 

relevansi teori yang selama ini diberikan di kampus dengan kondisi nyata di lapangan; 

4. Sebagai ajang sosialisasi dan promosi langsung kepada masyarakat untuk memperkenalkan 

Universitas Muhammadiyah Pontianak; dan 

5. Menerima umpan balik dari semua stakeholders dalam rangka untuk memajukan Universitas 

Muhammadiyah Pontianak  di masa depan. 

D. Bagi Masyarakat 



a. Memperoleh bantuan pemikiran, tenaga, dan IPTEKS dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan. 

b. Memperoleh cara-cara baru yang dibutuhkan untuk merencanakan, merumuskan dan 

melaksanakan pembangunan. 

c. Memperoleh pengalaman dalam menemukenali berbagai potensi yang ada di masyarakat 

d. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam menggali serta menumbuhkan potensi 

swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. 

d. Terbentuknya kader-kader yang berkualitas di dalam masyarakat untuk menjamin 

keberlanjutan upaya pembangunan. 

e. Mendayagunakan potensi masyarakat untuk melaksanakan program pembangunan di desa. 

1.4 Sifat KKU 

KKU Universitas Muhammadiyah Pontianak dilaksanakan dengan status sebagai mata kuliah 

wajib dengan bobot 4 SKS.  

1.5 Persyaratan Peserta KKU 

Mahasiswa yang akan melaksanakan KKU harus melakukan pendaftaran ke LPPM. Syarat 

pendaftaran menjadi peserta KKU adalah: 

a. Memenuhi persyaratan akademik, yaitu lulus mata kuliah minimal 90 sks 

b. Memprogramkan Mata Kuliah KKU pada KRS dengan bukti print out. 

c. Mahasiswa melakukan sendiri pendaftaran, tidak boleh mewakilkan kepada siapapun secara 

on-line. 

d. Waktu pendaftaran dan jadwal lainnya dapat dilihat pada laman LPPM Universitas 

Muhammadiyah Pontianak yaitu lppm.unmuhpnk.ac.id. 

e. Mahasiswa yang tidak mendaftar pada waktu yang telah ditentukan maka dianggup gugur 

sebagai peserta KKU. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA USAHA (KKU) 

 

2.1 Bentuk Pilihan Pola KKU 

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, mahasiswa dapat memilih 

dan mengikuti KKU di desa sesuai dengan ketentuan dan pilihan yang ada. Pilihan pola KKU 

dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada mahasiswa, berinovasi, dan upaya mandiri 

untuk memberdayakan masyarakat. Pola KKU yang dikembangkan dalam kegiatan pelaksanaan 

KKU di tahun 2018 ini ada 6 pola, yakni: 

A. KKU Reguler (KKU R) 

B. KKU Kelompok Pegawai (KKU KP) 

C. KKU Pola Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) 

D. KKU Muh (KKU MU) 

E. KKU Dik  (KKU Dik) 

F. KKU Pola Magang (KKU PM) 

 

A. KKU Reguler 

KKU Reguler dikhususkan untuk mahasiswa reguler. Alokasi waktu pelaksanaan KKU reguler 

selama ± 171 jam (4 sks x  160 menit x 16 pertemuan) per semester. KKU dilaksanakan selama 5 

hari per minggu (Senin-Jumat) dengan alokasi waktu 6 jam per hari selama ± 6 minggu dengan 

rincian 1 minggu tahap persiapan dan 5 minggu tahap pelaksanaan program. Tema program, 

kegiatan dan lokasi merupakan inisitif dari mahasiswa yang secara bersama-sama melakukan 

KKU sesuai dengan pilihan desa dari kelompok tersebut. Pelaksanaan KKU Reguler ini diawali 

dengan kegiatan mahasiswa mencari dan menentukan lokasi KKU, dan mengajukan lokasi 

tersebut ke LPPM. Lebih lanjut LPPM mempunyai kewenangan untuk menyeleksi dan 

menentukan desa yang dipilih. 

Penyusunan kelompok, tema program dan kegiatan KKU Reguler mengikuti persyaratan sebagai 

berikut: 

1. Mahasiswa memprogramkan KKU pada KRS 



2. Mahasiswa membayar biaya KKU pada bagian keuangan 

3. Mahasiswa mendaftar program KKU Reguler 

4. Mahasiswa membuat kelompok sendiri.  

5. Satu kelompok beranggotakan 10 mahasiswa dari program reguler. 

6. Mahasiswa peserta KKU Reguler terdiri atas minimal 2 program studi. 

7. Lokasi KKU yang dipilih, harus berbasis wilayah (Dusun, Desa/Kelurahan), tidak 

diperkenankan berbasis sekolah, pesantren, tempat yatim piatu dan sebagainya. 

8. Lokasi KKU dapat ditentukan oleh kelompok itu sendiri yang tersebar di kabupaten Kubu 

Raya. 

9. Setiap kelompok terlebih dahulu mengadakan komunikasi dengan aparat desa yang akan 

dijadikan lokasi KKU. 

10. Selanjutnya mahasiswa menyusun proposal, baik secara individu dan secara kelompok yang 

di dalamnya berisikan: (a) analisis situasi, (b) permasalahan yang ada di desa lokasi KKU, (c) 

masalah yang akan dijadikan prioritas utama untuk dipecahkan/dijadikan objek utama, (d) 

tujuan, (e) manfaat, (f) luaran, (g) metode pemecahan masalah, (i) khalayak sasaran, (j) 

program kerja, dan (l) instansi yang terlibat. Proposal harus diketahui oleh DPL dan  Kepala 

Desa. 

11. Dalam menyusun program, hendaknya diikuti tema-tema yang sudah ditentukan oleh LPPM. 

Ada enam tema yang ditetapkan, yaitu; (1) Ekonomi Kreatif; (2) Teknologi Pedesaan/Tepat 

Guna; (3) Stunting, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan; (4) Pendidikan, Sosial, Budaya; (5) 

Keagamaan; dan (6) Lingkungan Hidup. 

12. Mahasiswa KKU wajib memilih minimal 2 tema sebagai program kelompok dan ditambah 

dengan program tambahan/kluster 

13. Mahasiswa menyerahkan program kerja yang disusun secara individu dan kelompok, yang 

telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan DPL-nya kepada Panitia KKU 

masing-masing sebanyak 1 proposal dalam bentuk hardcopy 

 

 

 

 

 



B. KKU Kelompok Pegawai (KP) 

KKU KP dikhususkan untuk mahasiswa Non-Reguler. Alokasi waktu pelaksanaan KKU KP 

selama ± 171 jam (4 sks x  160 menit x 16 pertemuan) per semester. KKU dilaksanakan selama 3 

hari per minggu (Jum’at, Sabtu, Minggu) dengan alokasi waktu 9,5 jam per hari selama 6 

minggu dengan rincian 1 minggu tahap persiapan dan 5 minggu tahap pelaksanaan program. 

Tema program, kegiatan dan lokasi merupakan inisitif dari mahasiswa yang secara bersama-

sama melakukan KKU sesuai dengan pilihan desa dari kelompok tersebut. Pelaksanaan KKU KP 

ini diawali dengan kegiatan mahasiswa mencari dan menentukan lokasi KKU, dan mengajukan 

lokasi tersebut ke LPPM. Lebih lanjut LPPM mempunyai kewenangan untuk menyeleksi dan 

menentukan desa yang dipilih. 

Penyusunan kelompok, tema program dan kegiatan KKU KP mengikuti persyaratan sebagai 

berikut. 

1. Mahasiswa memprogramkan KKU pada KRS 

2. Mahasiswa membayar biaya KKU pada bagian keuangan 

3. Mahasiswa mendaftar program KKU Reguler 

4. Mahasiswa membuat kelompok sendiri. 

5. Satu kelompok berangotakan 10 mahasiswa yang berasal dari program non reguler. 

6. Mahasiswa peserta KKU KP terdiri atas minimal 2 program studi. 

7. Lokasi KKU yang dipilih, harus berbasis wilayah (Dusun, Desa/Kelurahan), tidak 

diperkenankan berbasis sekolah, pesantren, tempat yatim piatu dan sebagainya. 

8. Lokasi KKU dapat ditentukan oleh kelompok itu sendiri yang tersebar di kabupaten Kubu 

Raya. 

9. Setiap kelompok terlebih dahulu mengadakan komunikasi dengan aparat desa yang akan 

dijadikan lokasi KKU. 

10. Selanjutnya mahasiswa menyusun proposal, baik secara individu dan secara kelompok yang 

di dalamnya berisikan: (a) analisis situasi, (b) permasalahan yang ada di desa lokasi KKU, 

(c) masalah yang akan dijadikan prioritas utama untuk dipecahkan/dijadikan objek utama, 

(d) tujuan, (e) manfaat, (f) luaran, (g) metode pemecahan masalah, (i) khalayak sasaran, (j) 

program kerja, dan (l) instansi yang terlibat. Proposal harus diketahui oleh DPL dan  Kepala 

Desa. 



11. Dalam menyusun program, hendaknya diikuti tema-tema yang sudah ditentukan oleh 

LPPM. Ada 6 tema yang ditetapkan, yaitu; (1) Ekonomi Kreatif; (2) Teknologi 

Pedesaan/Tepat Guna; (3) Stunting, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan; (4) Pendidikan, 

Sosial, Budaya; (5) Keagamaan; dan (6) Lingkungan Hidup 

12. Mahasiswa KKU wajib memilih minimal 2 tema sebagai program kelompok dan ditambah 

dengan program tambahan/kluster 

13. Mahasiswa menyerahkan program kerja yang disusun secara individu dan kelompok, yang 

telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan DPL-nya kepada Panitia KKU 

masing-masing sebanyak 1 proposal dalam bentuk hardcopy. 

 

C. KKN Pola Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) 

Tema, program, kegiatan, DPL, dan lokasi KKN PPM ditentukan oleh individu/kelompok dosen, 

yang mengajukan KKN PPM ke DRPM Dikti dan telah disetujui/didanai. 

Syarat pelaksanaan KKN PPM: 

1. Dosen yang proposal KKN PPM-nya didanai dari Dikti, terlebih dahulu berkoordinasi 

dengan LPPM. 

2. Dosen yang proposalnya diterima tersebut telah menentukan tema, program, kegiatan dan 

lokasi KKN dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bukan untuk kuliah 

lapangan atau magang. 

3. Mahasiswa memprogramkan KKU pada KRS 

4. Mahasiswa membayar biaya KKU pada bagian keuangan 

5. Mahasiswa mendaftar program KKN PPM 

6. Dosen penerima hibah KKN PPM menunjuk/menyiapkan satu kelompok peserta KKU yang 

terdiri atas 15-30 mahasiswa untuk disertakan dalam KKN PPM. Jumlah kelompok ini 

disesuaikan dengan persyaratan proposal yang diajukan KKN PPM ke Dikti atau jumlah 

desa yang dilibatkan dalam KKN PPM. Mahasiswa yang dipersiapkan merupakan hasil 

seleksi dari mahasiswa yang mendaftar program KKN PPM. 

7. Setiap kelompok mahasiswa terdiri atas minimal 3 program studi secara proposional. 

8. Mahasiswa menyusun program, baik secara individu maupun kelompok sebagaimana 

mestinya dengan mengacu pada proposal KKN PPM (yang didadanai dari Dikti) bersama 

DPL dan tim pengusul proposal tersebut. 



9. Proposal yang telah disusun secara individu dan kelompok, diketahui dan ditandatangani 

oleh DPL, Ketua Pelaksana KKN PPM diserahkan kepada Panitia KKU masing-masing 

sebanyak 1 proposal dalam bentuk hardcopy. 

10. Aturan umum dan kegiatan umum yang disusun oleh LPPM harus tetap diikuti oleh tim 

pengusul proposal KKN PPM dan mahasiswa yang dilibatkan di dalamnya. 

11. Pembekalan yang secara khusus dilakukan oleh tim pengusul proposal KKN PPM, terkait 

program kerja yang telah dirancang dalam proposal oleh tim pengusul proposal tersebut, 

diselenggarakan oleh tim pengusul itu sendiri, setelah pembekalan umum selesai 

diselenggarakan. 

12. Penerjunan, seminar hasil, penarikan mahasiswa KKN PPM harus mengikuti jadwal 

pelaksanaan KKN yang disusun oleh LPPM. 

13. Penerjunan/penyerahan mahasiswa KKN PPM kepada pimpinan setempat (Kepala 

Desa/Camat/Bupati) harus melibatkan dan mengundang LPPM. 

14. Semua biaya dari kegiatan ini (KKN PPM), sepenuhnya ditanggung oleh tim pengusul 

proposal KKN PPM. 

 

D. KKU Muh 

Pola KKU ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kesepakatan dari asosiasi Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah. Tempat pelaksanaan KKU Muh adalah di Pulau Jawa. Alokasi waktu, 

tema, kelompok dan lokasi KKU diatur oleh Panitia KKU Muh lebih lanjut. 

Persyaratan mahasiswa mengikuti KKU Muh sebagai berikut. 

1. Mahasiswa meprogramkan KKU pada KRS 

2. Mahasiswa membayar biaya KKU pada bagian keuangan 

3. Mahasiswa mendaftar program KKU Muh  

4. Kelompok dan lokasi ditentukan oleh Panitia KKU Muh. 

5. Pengiriman mahasiswa ke lokasi dan penginapan mahasiswa ditentukan oleh LPPM 

6. Mahasiswa menyusun proposal dan program yang disesuaikan dengan Panduan yang dibuat 

oleh Panitia KKU Muh 

7. Mahasiswa menyerahkan program kerja yang disusun secara individu dan kelompok, yang 

telah diketahui dan ditandatangani oleh DPL kepada Panitia KKU sebanyak 1 proposal 

dalam bentuk hardcopy 



8. Biaya pelaksanaan KKU Muh diatur lebih lanjut. 

 

E. KKU Dik 

KKU Dik merupakan program KKU khusus mahasiswa yang berasal dari Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan. KKU Dik terdiri atas 2 jenis, yaitu: KKU Dik dan KKU Dik Terintegrasi 

Magang. Pola penempatan, persyaratan, biaya, alokasi waktu KKU Dik sama dengan KKU 

Reguler, hanya saja program dan tema lebih diprioritaskan kepada masyarakat pendidikan. 

Sedangkan KKU Dik Terintegrasi Magang merupakan pola KKU yang menggabungkan 2 mata 

kuliah, yaitu KKU Dik (4 sks) dan Magang (2 sks). Lokasi penempatan KKU Dik Terintegrasi 

Magang berada di Pulau Jawa. Alokasi waktu untuk KKU Dik Terintegrasi Magang diatur 

khusus oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pontianak.  

 

Persyaratan Mahasiswa Mengikuti KKU Dik: 

1. Mahasiswa berasal dari program studi pendidikan 

2. Mahasiswa memprogramkan KKU pada KRS 

3. Mahasiswa membayar biaya KKU pada bagian keuangan 

4. Mahasiswa mendaftar program KKU Dik  

5. Mahasiswa membuat kelompok sendiri. 

6. Satu kelompok berangotakan 10 mahasiswa yang berasal dari program studi 

kependidikan. 

7. Mahasiswa peserta KKU Dik terdiri atas minimal 2 program studi secara proporsional. 

8. Lokasi KKU yang dipilih harus berbasis wilayah (Dusun,Desa/Kelurahan) dengan 

prioritas program pada masyarakat pendidikan (sekolah, pesantren,dll). 

9. Lokasi KKU dapat ditentukan oleh kelompok itu sendiri yang tersebar di kabupaten Kubu 

Raya. 

10. Setiap kelompok terlebih dahulu mengadakan komunikasi dengan aparat desa yang akan 

dijadikan lokasi KKU. 

11. Selanjutnya mahasiswa menyusun proposal, baik secara individu dan kelompok yang di 

dalamnya berisikan: (a) analisis situasi, (b) permasalahan yang ada di desa lokasi KKU, 

(c) masalah yang akan dijadikan prioritas utama untuk dipecahkan/dijadikan objek utama, 

(d) tujuan, (e) manfaat, (f) luaran, (g) metode pemecahan masalah, (i) khalayak sasaran, 



(j) program kerja, dan (l) instansi yang terlibat. Proposal harus diketahui oleh DPL dan  

Kepala Desa. 

12. Dalam menyusun program umum, hendaknya diikuti tema-tema yang sudah ditentukan 

oleh LPPM. Ada 6 tema yang ditetapkan, yaitu; (1) Ekonomi Kreatif; (2) Teknologi 

Pedesaan/Tepat Guna; (3) Stunting, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan; (4) Pendidikan, 

Sosial, Budaya; (5) Keagamaan; dan (6) Lingkungan Hidup 

13. Mahasiswa KKU wajib memilih 1 tema pendidikan, social dan budaya serta  1 tema yang 

lain sebagai kegiatan utama dan ditambah dengan program tambahan/kluster 

14. Mahasiswa menyerahkan program kerja yang disusun secara individu dan kelompok, 

yang telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan DPL-nya kepada Panitia 

KKU masing-masing sebanyak 1 proposal dalam bentuk hardcopy 

 

Sedangkan, Persyaratan Mahasiswa Mengikuti KKU Dik Terintegrasi Magang: 

1. Mahasiswa berasal dari program studi pendidikan 

2. Mahasiswa memprogramkan KKU Dik pada KRS 

3. Mahasiswa membayar biaya KKU pada bagian keuangan 

4. Mahasiswa mendaftar program KKU Dik terintegrasi Magang 

5. Biaya pelaksanaan KKU Dik Terintegrasi Magang diatur lebih lanjut di Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

 

 

F. KKU Pola Magang (KKU PM) 

KKU PM merupakan program KKU khusus mahasiswa reguler yang berasal dari Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. Pola KKU ini sedikit berbeda dengan KKU Reguler karena penempatan 

mahasiswa tidak di desa, melainkan di instansi/kantor/perusahaan. Alokasi waktu pelaksanaan 

KKU Pola Magang selama ± 171 jam (4 sks x  160 menit x 16 pertemuan) per semester. KKU 

dilaksanakan selama 5 hari per minggu (Senin-Jumat) dengan alokasi waktu 6 jam per hari 

selama 6 minggu dengan rincian 1 mingu tahap persiapan dan 5 minggu tahap pelaksanaan 

program. Tema program, kegiatan dan lokasi merupakan inisitif dari mahasiswa sesuai dengan 

pilihan kantor/instansi/perusahaan yang dijadikan tempat magang. Pelaksanaan KKU PM ini 

diawali dengan kegiatan mahasiswa mencari dan menentukan lokasi KKU, dan mengajukan 



lokasi tersebut ke LPPM. Lebih lanjut LPPM mempunyai kewenangan untuk menyeleksi dan 

menentukan kantor/instansi/perusahaan yang dipilih. 

 

Program dan kegiatan KKU PM mengikuti persyaratan sebagai berikut. 

1. Mahasiswa meprogramkan KKU pada KRS 

2. Mahasiswa membayar biaya KKU pada bagian keuangan 

3. Mahasiswa mendaftar program KKU Pola Magang 

4. Mahasiswa mengajukan kantor/instansi/perusahaan tempat magang 

5. Jumlah mahasiswa dalam satu kantor/instansi/perusahaan maksimal 2 mahasiswa. 

6. Mahasiswa terlebih dahulu mengadakan komunikasi dengan kantor/instansi/perusahaan 

yang akan dijadikan lokasi KKU Pola Magang. 

7. Selanjutnya mahasiswa menyusun proposal yang di dalamnya berisikan: (a) analisis situasi, 

(b) permasalahan yang ada di kantor/instansi/perusahaan, (c) masalah yang akan dijadikan 

prioritas utama untuk dipecahkan/dijadikan objek utama, (d) tujuan, (e) manfaat, (f) luaran, 

(g) metode pemecahan masalah, (i) khalayak sasaran, (j) program kerja. Proposal harus 

diketahui oleh DPL. 

8. Mahasiswa menyerahkan program kerja yang disusun secara individu yang telah diketahui 

dan ditandatangani oleh Kepala Kantor/instansi/perusahaan dan DPL kepada Panitia KKU 

sebanyak 1 proposal dalam bentuk hardcopy. 

 

2.2 Tahapan Pelaksanaan KKU 

2.2.1 Persiapan 

1). Pembentukan Panitia 

Agar pelaksanaan KKU dapat terselenggara dengan baik, perlu dibentuk panitia pelaksana KKU 

Panitia ini bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan KKU mulai pendaftaran 

peserta, pembekalan, pelaksanaan sampai dengan ujian akhir KKU. 

2). Sosialisasi 

Sosialisasi dimaksudkan untuk menyebarluaskan maksud, dan tujuan KKU sehingga dapat 

terbina kerja sama yang erat dengan semua pihak dalam usaha menyukseskan program KKU. 

Sosialisasi diberikan dalam dua arah sebagai berikut. 



a. Sosialisasi ke dalam, ditujukan kepada semua sivitas akademika Universitas Muhammadiyah 

Pontianak melalui rapat-rapat, surat menyurat, informasi, dan publikasi. 

b. Sosialisasi ke luar, yaitu informasi tentang program KKU di luar Universitas Muhammadiyah 

Pontianak yang ditujukan kepada Pemimpin Daerah beserta jajarannya melalui konsultasi dan 

koordinasi secara langsung maupun melalui surat menyurat. Sosialisasi kepada masyarakat di 

lokasi KKU melalui Kepala Desa. 

3) Penentuan Lokasi Desa KKU 

Penentuan lokasi desa KKU didasarkan atas pertimbangan kebutuhan desa, permasalahan di 

desa, permintaan Instansi, permintaan dosen atas seijin Rektor, pemenangan hibah pengabdian 

atas sepengetahuan Rektor, dan persetujuan pemerintah kabupaten/daerah. 

4) Survei Lokasi 

Survei lokasi bermaksud untuk mendapatkan keterangan yang cukup lengkap dan terinci tentang 

desa/kelurahan lokasi tempat pelaksanakan KKU. 

 

2.2.2 Penentuan Mahasiswa Kuliah Kerja Usaha 

Mahasiswa yang mengikuti KKU ditentukan oleh Panitia KKU berdasarkan atas: 

a. permohonan mahasiswa yang bersangkutan; 

b. memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Panitia KKU; 

c. Jumlah SKS yang dimiliki mahasiswa adalah 90 

d. Ketentuan Iain yang ditetapkan oleh Panitia. 

 

2.2.3 Persyaratan dan Tugas Dosen Pembimbing Lapangan 

Persyaratan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan tugas nya dapat dinyatakan sebagai 

berikut. 

1) Yang boleh menjadi dosen pembimbing lapangan (DPL) adalah dosen yang memiliki NIDN. 

2) Mendampingi mahasiswa dalam orientasi dan observasi ke lokasi KKU serta membantu 

melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa dengan masyarakat dan instansi atau dinas di 

lokasi KKU. 

3) Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan 

program KKU dan membantu memecahkan masalah yang dihadapinya agar Program KKU dapat 

terlaksana. 



4) Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antar mahasiswa KKU dan antara mahasiswa 

KKU dengan perangkat pemerintahan dan instansi terkait. 

5) Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKU. 

6) Melakukan penilaian kegiatan mahasiswa dan kepuasan penerima manfaat dalam rangka 

evaluasi. 

7) Menyusun laporan tertulis mengenai kegiatan pembimbingan mahasiswa KKU yang telah 

dilakukan dan memberikan saran-saran untuk keberlanjutan kegiatan khusus. 

8) Bersama-sama mahasiswa membuat minimal 1 artikel ilmiah pengabdian hasil pelaksanaan 

KKU (Format artikel ilmiah dapat dilihat pada laman 

http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/AL-R/about/submissions#onlineSubmissions. 

9) Dosen Pembimbing KKU diambil dari dosen-dosen di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Pontianak. Penentuan Dosen Pembimbing dikoordinasikan dengan Dekan dan 

Ketua Prodi. Jumlah dosen Pembimbing disesuaikan dengan kebutuhan yang mengacu pada 

jumlah mahasiswa dan jumlah lokasi desa KKU. 

 

2.2.4 Pembekalan 

Pembekalan KKU dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan, terutama yang 

berkaitan dengan masalah pembangunan desa. Melalui pembekalan, mahasiswa diharapkan dapat 

mengidentifikasi dan memahami masalah sosial, masalah pendidikan dan pembelajaran, masalah 

tata cara bermasyarakat di desa, masalah pengelolaan potensi, baik sumber daya alam maupun 

sumber daya manusia, serta mencari alternatif pemecahannya. 

2.2.4.1 Tujuan Pembekalan 

1) Memberikan pemahaman tentang pengertian, maksud dan tujuan KKU. 

2) Membekali mahasiswa tentang pengetahuan teoretis dan praktis yang dibutuhkan oleh 

masyarakat desa lokasi KKU. 

3) Memberikan informasi secara umum mengenai potensi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan permasalahan-permasalahan yang ada di desa lokasi KKU. 

4) Memberikan bekal pengetahuan cara menganalisis permasalahan dan cara pemecahannya. 

5) Memberikan wawasan sosial yang bisa diterima oleh masyarakat dan cara bekerja sama dalam 

satu tim secara multidisipliner 

 

http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/AL-R/about/submissions#onlineSubmissions


 

2.2.4.2 Pelaksanaan dan Jadwal Pembekalan 

Pelaksanaan dan jadwal pembekalannya diatur oleh Panitia sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan 

kondisi pada saat dilaksanakannya program KKU. 

 

2.2.4.3 Materi Pembekalan 

Materi pembekalan KKU dititikberatkan pada (1) Kebijakan KKU, (2) Penyusunan Program 

Kerja, (3) Sosiologi Pedesaan, Agama dan Kebudayaan, (4) Pemberdayaan Masyarakat Desa, (5) 

Teknologi Tepat Guna, dan (6) Ekonomi Kreatif (7) Pelestarian Lingkungan Hidup (8) Stunting, 

kesehatan dan Sanitasi Lingkungan. Bila dipandang perlu, dapat dimasukkan materi lain yang 

disesuaikan dengan kebutuhan, waktu, situasi, dan kondisi. 

 

2.2.4.4 Narasumber Pembekalan 

Narasumber pembekalan diambil dari tenaga Dosen Universitas Muhammadiyah Pontianak  

 

2.2.4.5 Tata Tertib Pembekalan 

Tata tertib yang berkaitan dengan pelaksanaan pembekalan KKU dan evaluasi dalam 

pembekalan KKU diatur oleh Panitia KKU. 

 

2.2.5 Penyerahan dan Penerjunan Mahasiswa KKU 

Penyerahan mahasiswa peserta KKU oleh Rektor kepada Bupati dan dilanjutkan kepada Kepala 

Desa dilakukan dalam upacara penyerahan mahasiswa KKU. Setelah acara penyerahan 

dilakukan penerjunan mahasiswa KKU ke desa-desa lokasi KKN. 

 

2.2.6 Observasi Mahasiswa KKU 

Kegiatan observasi dilakukan oleh mahasiswa KKU didampingi oleh dosen pembimbing ke desa 

lokasi KKU untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan potensi dan permasalahan 

yang ada. Informasi ini akan digunakan sebagai dasar pengembangan program baik yang bersifat 

rintisan maupun bersifat lanjutan. 

2.3 Pelaksanaan di Lapangan 

2.3.1 Pemberangkatan Mahasiswa 



Pemberangkatan mahasiswa ke desa lokasi KKU diatur oleh Dosen Pembimbing dan Ketua 

Kelompok. Sebelum pemberangkatan, terlebih dahulu dilakukan upacara penyerahan mahasiswa 

KKU dari Rektor kepada Bupati Pemerintah Kabupaten,dilanjutkan dengan penyerahan 

mahasiswa dari Bupati ke para Camat dan kemudian dari camat kepada para kepala desa. 

Sebelum menuju ke desa dilakukan bimbingan umum oleh dosen pembimbing. 

 

2.3.2 Kegiatan Mahasiswa 

Kegiatan mahasiswa di desa bergantung pada bidang-bidang yang diprogramkan. Bidang-bidang 

yang diprogram harus mengacu kepada tema-tema KKU yang dipilih. Kegiatan yang dilakukan 

oleh mahasiswa dicatat dalam Buku Kegiatan Harian yang disiapkan oleh mahasiswa. 

Langkah-langkah kegiatan mahasiswa yang dilakukan adalah observasi ke desa, membuat 

program dan rencana kerja, pendekatan sosial, dan cara kerja atau metode yang dilakukan. 

Berikut adalah tema-tema yang dapat dipilih oleh mahasiswa dalam rangka pengembangan 

program dan kegiatan. 

a) Ekonomi kreatif 

b) Teknologi tepat guna 

c) Stunting, Sanitasi dan kesehatan lingkungan 

d) Pendidikan, Sosial, Budaya 

e) Keagamaan 

f) Pelestarian Lingkugan Hidup 

 

Dalam kegiatan ini, ada tiga sifat program, yaitu (1) rintisan (program yang belum pernah ada, 

atau dilakukan di sekitar desa tersebut, tetapi sangat bermanfaat dan menyentuh bagi masyarakat 

desa itu, (2) komplementer (menambahi atau melengkapi program yang sudah ada ataupun yang 

akan datang), dan (3) ikutan. Dalam merancang kegiatan KKU mahasiswa harus 

mempertimbangkan hal-hal berikut: (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan 

mahasiswa atau masyarakat sasaran, (2) kegiatan yang dikembangkan diterima oleh masyarakat 

sasaran, dan (3) kegiatan yang dikembangkan memenuhi prinsip berkesinambungan. Masing-

masing sifat program di atas diberi skor dengan perhitungan skor sebagai berikut. 

1) program Rintisan : 81 - 100 

2) Program Komplementer : 61 - 80 



3) Program, Ikutan : 20 - 60 

Relevansi program dapat dilihat dari segi kecocokan program dengan permasalahan yang ada di 

desa lokasi KKU (misalnya, desa strategis ekonomi, desa pariwisata, desa imbas pariwisata, desa 

nelayan/pantai, desa mangrove) dan manfaat program tersebut bagi kepentingan masyarakat, 

baik jangka pendek maupun jangka panjang di desa yang bersangkutan. Kategori kerelevanan 

program tersebut dibedakan atas: 

1) tinggi sekali = 100 

2) tinggi = 80 

3) sedang = 60 

4) rendah = 40 

5) rendah sekali = 20 

Jika, ternyata setelah di lapangan tipe desa berbeda dengan yang ditetapkan, maka program dapat 

disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada asal disetujui oleh Dosen Pembimbing. 

Jenis Kegiatan KKU berdasarkan pola KKU yang dirancang untuk tahun 2018 ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

a. Kegiatan Pokok 

Kegiatan Pokok adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa KKU secara 

berkelompok sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh LPPM. Kelompok mahasiswa yang 

bersangkutan bertanggung jawab penuh atas kegiatan tersebut baik secara ilmiah maupun 

operasional. Jumlah tema yang dirancang adalah minimal 2 tema. Kegiatan Pokok ini 

dilaksanakan oleh KKU Reguler, KKU KP, KKU Dik, KKU Muh. Kegiatan ini sebagai laporan 

kelompok. 

b. Kegiatan Bantu (di luar tema pokok) adalah kegiatan pokok di luar tema yang dibutuhkan 

oleh masyarakat atau kepala desa atau instansi/perusahaan. Tema dan kegiatan yang dirancang, 

disesuaikan dengan keperluan desa/instansi/perusahaan/sekolah. Kegiatan ini sebagai laporan 

individu. Kegiatan Bantu ini dilaksanakan oleh semua pola KKU. Kegiatan ini sebagai laporan 

individu. 

c. Kegiatan Kluster 

Kegiatan kluster adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu sesuai bidang yang ditekuni. 

Tema dari kegiatan kluster ini adalah bagian tema yang dikerjakan di dalam kegiatan utama. 



Jumlah tema yang dirancang adalah 1, disesuaikan dengan bidang keahlian individu mahasiswa. 

Kegiatan Kluster ini dilaksanakan oleh semua pola KKU. Kegiatan ini sebagai laporan individu  

 

Catatan: KKN PPM sepenuhnya kegiatannya mengacu pada program atau proposal yang 

diajukan oleh dosen yang memenangkan hibah DRPM. Dalam kegiatan KKN PPM tersebut, 

tetap mahasiswa memilih dan memilah kegiatannya yang digunakan sebagai kegiatan pokok 

yang nanti digunakan untuk laporan kelompok, dan kegiatan tambahan yang nantinya digunakan 

untuk kepentingan laporan laporan individu. 

 

Catatan : 

Total waktu yang digunakan untuk melaksanakan KKU adalah 171 jam dengan rincian 30 jam 

untuk tahap persiapan dan pelaporan (penyusunan proposal, konsultasi proposal, pembekalan, 

survei awal, penyusunan laporan) dan 141 jam untuk Pelaksanaan Program Pokok, Tambahan 

dan Kluster, yang terdiri atas 50% untuk program pokok, 20% untuk program tambahan dan 30% 

untuk program kluster.  

Total waktu kerja pelaksanaan program: = 141  jam 

Pembagian waktu kerja 

1. Program Pokok : 50% x 141 jam  = 70,5 jam 

2. Program Tambahan : 20% x 141 jam = 28,2 jam 

3. Program Kluster:  30% x 141 jam = 42,3 jam 

 

2.3.3 Frekuensi Monitoring dan Cara Bimbingan 

Monitoring dan bimbingan terhadap mahasiswa KKU di lapangan bertujuan agar kegiatan 

mahasiswa terarah dan berlangsung dengan baik sesuai dengan perencanaan. Karena itu, faktor 

bimbingan sangat menentukan keberhasilan program KKU secara keseluruhan pada umumnya. 

Mekanisme bimbingan mahasiswa KKU sebagai berikut. 

1. Pengawasan dan bimbingan terhadap mahasiswa di lapangan dilakukan oleh: 

a. Kepala Desa; 

b. Dosen Pembimbing dan Panitia KKU; 

c. Rektor dan Pimpinan lain. 



2. Rektor dan pimpinan lain, sewaktu-waktu mengadakan monitoring (sidak) dan bimbingan 

langsung terhadap mahasiswa KKU di lapangan. Bimbingan dilakukan terhadap mahasiswa 

KKU dibedakan atas 3 jenis, yakni (1) bimbingan umum, (2) bimbingan khusus, dan (3) 

bimbingan insidental. 

2.3.3.1 Bimbingan Umum 

Bimbingan umum dilakukan dengan maksud mengarahkan/membimbing mahasiswa dalam 

merencanakan program, kegiatan yang akan dilaksanakan di desa KKU berdasarkan 

permasalahan dan potensi desa yang teridentifikasi. Bimbingan Umum dapat dilaksanakan 

bersamaan dengan upacara penyerahan mahasiswa KKU. Bimbingan umum diawali dengan 

pengarahan Bupati dan Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

Rektor atau staf pimpinan Rektor pada saat melakukan sidak atau monitoring ke lapangan dapat 

melakukan bimbingan umum berdasarkan kecamatan atau kumpulan beberapa desa. 

2.3.3.2 Bimbingan Khusus 

Bimbingan khusus dilakukan oleh Dosen Pembimbing minimal dua minggu sekali. Bimbingan 

khusus harus dilakukan di desa lokasi KKU. Dosen pembimbing diharapkan dapat membantu 

mahasiswa mengadakan pendekatan sosial terus-menerus dan intensif terhadap masyarakat desa, 

membantu memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa dan melakukan pengawasan. 

Bimbingan khusus adalah bimbingan yang dapat dilaksanakan oleh DPL di masing-masing desa 

bersangkutan. Atau bimbingan dan atau sekaligus sebagai monitoring yang dilakukan oleh 

panitia KKU pada saat melakukan sidak atau monitoring ke lapangan. 

2.3.3.3 Bimbingan insidental 

Bimbingan ini dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan, atau Panitia apabila terjadi peristiwa 

tertentu yang segera memerlukan penanganan,misalnya, bencana alam, perkelahian, dan 

gangguan-gangguan lainnya. 

 

2.4 Laporan Mahasiswa 

Mahasiswa KKU diwajibkan membuat laporan mengenai semua kegiatan yang dilakukan di 

lokasi desa KKU, baik secara tertulis mapun dengan video. Jenis laporan yang dibuat mahasiswa 

adalah sebagai berikut. 

1) Laporan Harian, yang merupakan penjabaran kegiatan mahasiswa yang dilakukan sehari-hari,  

masalah-masalah yang dihadapi, cara pemecahan, dan sebagainya ditulis dalam Buku Harian. 



2) Laporan Akhir Kelompok, memuat seluruh kegiatan yang dilakukan di lokasi desa KKU, dan 

disusun bersama oleh seluruh mahasiswa dalam satu desa. Laporan dibuat sesuai dengan format 

yang disiapkan Panitia (terlampir). Laporan dibuat sebanyak anggota kelompok ditambah 3 

eksemplar, masing-masing untuk Panitia KKU, DPL dan dosen penguji. Laporan Akhir ini akan 

diujikan pada seminar hasil KKU (jadwal seminar hasil diatur oleh Panitia). 

3) Laporan Individu, memuat masalah atau keadaan yang ada di lokasi desa KKU. Masalah atau 

keadaan ini dapat diangkat sebagai objek studi dengan mengadakan survei individual menurut 

prosedur ilmiah. Hasilnya dituangkan dalam laporan survei individual sesuai dengan ilmu yang 

digeluti atau yang telah ditentukan oleh Panitia KKU. Laporan ini dibuat sesuai dengan format 

yang telah disiapkan Panitia (format laporan terlampir). Laporan ini diserahkan kepada Panitia 

KKU sebanyak 3 eksemplar, masing-masing untuk DPL, Panitia KKU dan dosen penguji, 

Laporan individu  akan diujikan pada Seminar Hasil KKU. 

4) Video Pelaksanaan KKU, memuat ringkasan aktivitas yang dilaksanakan oleh kelompok 

KKU. Video pelaksanaan kegiatan maksimal berdurasi 15-20 menit. 

Catatan: Laporan individu, kelompok dan video pelaksanaan kegiatan disimpan dalam 1 CD dan 

dikumpulkan ke Panitia KKU sebanyak 1 buah. 

 

2.5 Laporan Dosen Pembimbing 

Dosen Pembimbing membuat laporan setelah mengadakan kunjungan ke desa. Laporan ini 

memuat kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan program kerja, masalah yang dihadapi, dan 

cara-cara penyelesaiannya, serta saran-saran pembimbing. 

 

2.6 Jadwal dan Alur Kegiatan KKU 

Program KKU Universitas Muhammadiyah Pontianak berada di bawah tanggung jawab Rektor 

yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(LPPM) Universitas Muhammadiyah Pontianak, dengan penanggung jawab kegiatan adalah 

Panitia KKU. Jadwal pelaksanaan KKU Universitas Muhammadiyah Pontianak dirancang pada 

Tabel 2.1, sedangkan alur kegiatan KKU digambarkan pada Gambar 2.1. 

 

 

 



Tabel 2.1 Jadwal Kegiatan KKU/KKN-PPM 2018 

 

No Waktu Uraian Kegiatan Keterangan 

1 29 Maret 

2018 

Sosialisasi KKU Calon peserta KKU 

2. 2 April – 3 

Mei 2018 

Pembayaran dan Pendaftaran Secara 

Online dan Offline KKU 

Mahasiswa Calon Peserta KKU Di 

Bagian Keuangan UM. Pontianak 

Dan  di LP2M 

3. 4 – 13 Mei 

2018 

Survey Lokasi Serta Permohonan 

Izin Pada Kepala Daerah 

Panitia Dan LP2M 

4. 14 – 28 Mei 

2018 

Pengumuman Daftar Mahasiswa 

KKU, Lokasi dan DPL 

  Mading Setiap Fakultas Dan Web 

UM Pontianak 

5. 29  Juni 

2018 

Pembekalan DPL Panitia Dan LP2M 

6. 30 Juni - 1 

Juli 2018 

Pembekalan Peserta KKU Panitia Dan LP2M  

7. 2  – 17 Juli 

2018 

Penyusunan dan Konsultasi Proposal 

KKU dengan DPL 

Peserta KKU Dengan DPL  

8. 18 – 25 Juli 

2018 

Penyerahan Proposal KKU Yang 

Telah Di Tanda Tangani DPL (Soft 

Copy). 

Peserta KKU Ke Panitia di LP2M 

9. 27 Juli 2018 Pelepasan Peserta KKU Panitia, LP2M Dan Pimpinan UM 

Pontianak 

10. 28 Juli – 16 

Sep 2018 

Pelaksanaan KKU Di Lapangan 

(wajib di videokan semua kegiatan). 

Peserta KKU 

11. 30 Juli 2018 Upacara Seremonial Penerimaan 

Mahasiswa KKU Di Kantor Bupati 

Kubu Raya 

Peserta, DPL, Panitia Dan LP2M 

12. 20 – 31 

Agus 2018 

Monev Pelaksanaan KKU Panitia, DPL, LP2M Dan Pimpinan 

UM Pontianak 

13. 14 – 16 Sep 

2018 

Penarikan Peserta KKU DPL Di Lokasi 

14. 17 – 21 Sep 

2018 

Penyerahan Laporan KKU Peserta KKU (soft Copy, dan video 

kegiatan) Ke Panitia 

15. 22 – 23 Sep 

2018 

Seminar Hasil KKU oleh Para 

mahasiswa dan kelompok 

Peserta KKU, Panitia, LP2M dan 

DPL 

16. 24 – 28 Sep 

2018 

Penyerahan Nilai KKU Oleh DPL 

Ke Panitia 

DPL 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Alur Pelaksanaan KKU 

Calon Mahasiswa 

KKU 
Sosialisasi Pola KKU 

Pembayaran Biaya KKU Ke Bagian 

Keuangan Sesuai Pola KKU 

Pendaftaran secara online 

(https://tinyurl.com/pendaftarankku2018) dan 

Penyerahan Berkas Secara Offline (Di LPPM 

UM Pontianak) 

Pengumuman Daftar Mahasiswa KKU, Lokasi KKU dan DPL 

Pembekalan Mahasiswa KKU  
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Penyerahan Proposal KKU ke LPPM 

Pelepasan Mahasiswa KKU   

Pelaksanaan KKU   

Monev Pelaksanaan KKU   

Penarikan Mahasiswa KKU   

Penyerahan Laporan KKU   

Seminar Hasil KKU   

Penentuan Nilai Akhir KKU   

KKU R 

KKU KP 

KKN PPM 

KKU MU 

KKU Dik/ KKU Dik 

Terintegrasi Magang 

KKU PM 

Berkas yang 

diserahkan ke 

LPPM: 

1. KRS yang 

memprogram-

kan mata kuliah 

KKU 

2. Bukti bayar 

dari keuangan 

3. Bukti 

Pendaftaran  

yang 

didownload 

secara online 

https://tinyurl.com/pendaftarankku2018


BAB III 

EVALUASI 

 

3.1 Tujuan Evaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, kendala, dan masalah-masalah yang 

dihadapi mahasiswa dalam pelaksanaan KKU. 

 

3.2 Sistem Penilaian 

Penilaian menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang ditetapkan sebagai berikut: 

 

Skor Nilai 

85-100 A 

70-84 B 

55-69 C 

40-54 D 

0-39 E 

 

Penilaian dilakukan secara berlanjut mulai dari aktivitas mahasiswa sampai dengan Seminar 

hasil KKU. Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Panitia KKU. Bobot 

masing-masing komponen - komponen penilaian adalah. 

 

Komponen Bobot 

Aktivitas 20% 

Rencana Program 10% 

Pelaksanaan Program 50% 

Seminar Hasil KKU 20% 

 

Ketentuan penilaian masing-masing komponen, seperti berikut ini. 

1) Aktivitas dinilai oleh dosen pembimbing lapangan. Aspek aktivitas dinilai didasarkan pada 

kehadiran dan disiplin mahasiswa di setiap kegiatan KKU, baik di kampus maupun di 

desa/instansi/perusahaan yang dipantau melalui daftar hadir. Mahasiswa yang tidak pernah absen 



selama kegiatan diberikan skor 100. Pengurangan skor 10 dilakukan terhadap mahasiswa untuk 

setiap kali ketidakhadiran (tanpa alasan dapat dipertanggung jawabkan). Mahasiswa yang absen 

7 hari atau lebih, dinyatakan tidak lulus KKU atau gugur, kecuali dengan keterangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Mengingat banyak tugas yang harus diselesaikan, maka kepada 

mahasiswa dianjurkan untuk tidak meninggalkan lokasi selama ber-KKU. Mahasiswa yang akan 

meninggalkan lokasi desa KKU agar mengisi Formulir yang telah disediakan Panitia KKU. 

Komponen penilaian aktivitas secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 

a) tingkat kehadiran mahasiswa di kampus dan lokasi KKU yang meliputi kegiatan pembekalan 

KKU, survey lokasi KKU, konsultasi dan bimbingan dengan DPL. 

b) tingkat partisipasi dalam kegiataan KKU di desa lokasi 

2) Rencana program dinilai berdasarkan ketepatan kegiatan yang diprogramkan dengan tema 

yang diprogramkan dan sesuai dengan kebutuhan desa. 

3) Pelaksanaan program di desa dievaluasi berdasarkan Buku Kegiatan Harian atau Jadwal 

Kegiatan Harian yang memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 

penyelesaian program. Skor dengan rentang 20-100 diberikan sesuai dengan pelaksanaan 

rencana kegiatan. 

4)  Penentuan nilai seminar hasil dilakukan oleh Dosen Penguji KKU dan dosen pembimbing 

lapangan (DPL) berdasarkan laporan, video pelaksanaan dan presentasi kegiatan yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Pelaksanaan kegiatan KKU setiap tahun selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 

kabupaten di Kalimantan Barat, khususnya yang terkait dengan tema dan program kegiatan. Oleh 

karena itu, hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman KKU dapat dibuat aturan khusus oleh 

Panitia Penyelenggara sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi dengan syarat tidak 

bertentangan dengan pedoman KKU di atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1: Format Cover Program Kerja Individu KKU Universitas Muhammadiyah 

Pontianak 

 

Ukuran Kertas: A4  

Font: Times New Roman  

 

PROGRAM KERJA INDIVIDU 

KKU Reguler/KKU KP/ KKU Dik/KKN-PPM/KKU Pola Magang* 

(*Pilih Salah satu) 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

Tahun Akademik 2017/2018 

 

 

 

 

Unit : ……………………… 

Kecamatan : ……………………… 

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

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

 

Disusun Oleh: 

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

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

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

2018 

 

 



Lampiran 2: Format Cover Program Kerja Kelompok KKU Universitas Muhammadiyah 

Pontianak 

Ukuran Kertas: A4  

Font: Times New Roman  

 

PROGRAM KERJA KELOMPOK 

KKU Reguler/KKU KP/ KKU Dik/KKN-PPM/KKU Pola Magang* 

(*Pilih Salah satu) 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

Tahun Akademik 2017/2018 

 

 

 

 

Unit : ……………………… 

Kecamatan : ……………………… 

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

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

 

Disusun Oleh Kelompok : 

Nama NIM Program Studi 

   

   

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

2018 

 

 



Lampiran 3: Format Halaman Pengesahan Program Kerja Individu KKU Universitas 

Muhammadiyah Pontianak 

Ukuran Kertas: A4  

Font: Times New Roman  

 

LEMBAR PENGESAHAN 

PROGRAM KERJA INDIVIDU 

KKU Reguler/KKU KP/ KKU Dik/KKN-PPM/KKU Pola Magang* 

(*Pilih Salah satu) 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

Tahun Akademik 2017/2018 

 

Unit : ……………………… 

Kecamatan : ……………………… 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontianak, …………..2018 

 

Mahasiswa 

 

 

(………………….) 

                 NIM. 

 

 

Diketahui Oleh 

DPL 

 

 

(……….……………….) 

                 NIDN. 

 

Disetujui Oleh 

Kepala Desa 

 

 

 

(………………….) 

                 NIP/NIK. 

 

 

Stempel 

desa 



Lampiran 4: Format Halaman Pengesahan Program Kerja Kelompok KKU Universitas 

Muhammadiyah Pontianak 

Ukuran Kertas: A4  

Font: Times New Roman  

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

PROGRAM KERJA KELOMPOK 

KKU Reguler/KKU KP/ KKU Dik/KKN-PPM/KKU Pola Magang* 

(*Pilih Salah satu) 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

Tahun Akademik 2017/2018 

 

Unit : ……………………… 

Kecamatan : ……………………… 

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

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

Disusun Oleh: 

Nama NIM Tanda Tangan 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontianak, …………..2018 

 

Ketua Kelompok 

 

 

(………………….) 

                 NIM. 

 

 

Diketahui Oleh 

DPL 

 

 

(……….……………….) 

                 NIDN. 

 Disetujui Oleh 

Kepala Desa 

 

 

 

(………………….) 

                 NIP/NIK. 

 

 

Stempel 

desa 



Lampiran 5 : Format Program Kerja 

 

PROGRAM KERJA INDIVIDU/KELOMPOK* 

KKU Reguler/KKU KP/ KKU Dik/KKN-PPM/KKU Pola Magang* 

(*Pilih Salah satu) 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

Tahun Akademik 2017/2018 

 

Desa : 

Kecamatan : 

Kabupaten : 

 

PROGRAM 

Analisis situasi desa 

PROGRAM 1 : 

1. Nama program 

2. Jenis program (pokok, tambahan, kluster) 

3. Sasaran 

4. Metode pelaksanaan 

5. Luaran 

6. Alokasi waktu 

 

PROGRAM 2 

Analisis situasi desa 

PROGRAM 1 : 

1. Nama program 

2. Jenis program (pokok, tambahan, kluster) 

3. Sasaran 

4. Metode pelaksanaan 

5. Luaran 

6. Alokasi waktu 

 

 

REKAPITULASI PROGRAM KERJA KKU/KKN PPM 

No Program Jenis 

Program  

 

Sasaran Metode 

pelaksanaan 

 

Luaran Alokasi 

Waktu 

(jam) 

 

1       

2       

       

Jumlah Jam Kerja  

 

JUMLAH JAM KERJA=  141 jam 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontianak, …………..2018 

 

Ketua Kelompok/Mahasiswa 

 

 

(………………….) 

                 NIM. 

 

 

Diketahui Oleh 

DPL 

 

 

(……….……………….) 

                 NIDN. 

 Disetujui Oleh 

Kepala Desa 

 

 

 

(………………….) 

                 NIP/NIK. 

 

 

Stempel 

desa 



Lampiran 6: Format Cover Laporan Kegiatan Individu KKU Universitas Muhammadiyah 

Pontianak 

 

Ukuran Kertas: A4  

Font: Times New Roman  

 

LAPORAN KEGIATAN INDIVIDU 

KKU Reguler/KKU KP/ KKU Dik/KKN-PPM/KKU Pola Magang* 

(*Pilih Salah satu) 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

Tahun Akademik 2017/2018 

 

 

 

 

Unit : ……………………… 

Kecamatan : ……………………… 

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

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

 

Disusun Oleh: 

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

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

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

2018 

 

 



Lampiran 7: Format Cover Laporan Kegiatan Kelompok KKU Universitas 

Muhammadiyah Pontianak 

Ukuran Kertas: A4  

Font: Times New Roman  

 

LAPORAN KEGIATAN KELOMPOK 

KKU Reguler/KKU KP/ KKU Dik/KKN-PPM/KKU Pola Magang* 

(*Pilih Salah satu) 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

Tahun Akademik 2017/2018 

 

 

 

 

Unit : ……………………… 

Kecamatan : ……………………… 

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

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

 

Disusun Oleh Kelompok : 

Nama NIM Program Studi 

   

   

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

2018 

 

 



Lampiran 8: Format Halaman Pengesahan Laporan Kegiatan Individu KKU Universitas 

Muhammadiyah Pontianak 

Ukuran Kertas: A4  

Font: Times New Roman  

 

LEMBAR PENGESAHAN 

LAPORAN KEGIATAN INDIVIDU 

KKU Reguler/KKU KP/ KKU Dik/KKN-PPM/KKU Pola Magang* 

(*Pilih Salah satu) 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

Tahun Akademik 2017/2018 

 

Unit : ……………………… 

Kecamatan : ……………………… 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontianak, …………..2018 

 

Mahasiswa 

 

 

(………………….) 

                 NIM. 

 

 

Diketahui Oleh 

DPL 

 

 

(……….……………….) 

                 NIDN. 

 

Disetujui Oleh 

Kepala Desa 

 

 

 

(………………….) 

                 NIP/NIK. 

 

 

Stempel 

desa 



Lampiran 9: Format Halaman Pengesahan Laporan Kegiatan Kelompok KKU Universitas 

Muhammadiyah Pontianak 

Ukuran Kertas: A4  

Font: Times New Roman  

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

LAPORAN KEGIATAN KELOMPOK 

KKU Reguler/KKU KP/ KKU Dik/KKN-PPM/KKU Pola Magang* 

(*Pilih Salah satu) 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

Tahun Akademik 2017/2018 

 

Unit : ……………………… 

Kecamatan : ……………………… 

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

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

Disusun Oleh: 

Nama NIM Tanda Tangan 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontianak, …………..2018 

 

Ketua Kelompok 

 

 

(………………….) 

                 NIM. 

 

 

Diketahui Oleh 

DPL 

 

 

(……….……………….) 

                 NIDN. 

 Disetujui Oleh 

Kepala Desa 

 

 

 

(………………….) 

                 NIP/NIK. 

 

 

Stempel 

desa 



Lampiran 10: Format Laporan Kegiatan Kelompok KKU Universitas Muhammadiyah 

Pontianak 

Ukuran Kertas: A4  

Font: Times New Roman (12, spasi: 1,5) 

Margin: 4,3,3,3 

 
COVER 

HALAMAN PENGESAHAN KELOMPOK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI .................................................................................. 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................ 

BAB II PENYUSUNAN PROGRAM ........................................... 

2.1 DATA SITUASI DESA (kemukakan keadaan potensi desa, seperti keadaan, susunan, 

pekerjaan, status, tanah, letak geografis, pola hidup (konsumsi dll.) disertai dengan analisis 

kekurangan dan potensi masyarakat. 

2.2 PERUMUSAN KEBUTUHAN/MASALAH (kemukakan berbagai masalah yang muncul 

ataupun yang mungkin muncul berdasarkan data situasi potensi desa, kemudian rumuskan 

menjadi kekebutuhan. 

2.3 PERUMUSAN PROGRAM KERJA (kemukakan program yang anda rencanakan untuk 

memecahkan permasalahan yang ada maupun yang mungkin muncul di masyarakat, meliputi: 

jenis kegiatan, waktu kegiatan, pelaksanaan, biaya yang dibutuhkan kalau perlu pihak-pihak 

yang terlibat) 

2.4 TUJUAN (kemukakan tujuan yang ingin Anda capai melalui pelaksanaan program di lokasi 

desa KKU). 

2.5 MANFAAT PROGRAM (kemukakan manfaat yang didapat oleh pihak-pihak terkait dengan 

program anda) 

BAB III METODE PELAKSANAAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA 

3.1 METODE PELAKSANAAN (kemukakan cara yang anda ambil untuk melaksanakan 

program ) 

3.2 RENCANA EVALUASI (kemukakan indikator keberhasilan dan cara mengukurnya) 

3.2 KALENDER KERJA (kemukakan secara rinci jenis dan waktu kegiatan). 

BAB V HASIL PELAKSANAAN PROGRAM .............................. 

(kemukakan hasil pelaksanaan setiap program yang telah anda rencanakan per item) 



BAB VI SIMPULAN DAN SARAN ............................................... 

6.1 SIMPULAN (kemukakan simpulan dari pelaksanaan program di lokasi desa KKU) 

6.2 SARAN (kemukakan saran, antara lain kepada masyarakat, Kepala Desa, Aparat Pemerintah, 

dan mahasiswa KKU berikutnya dalam upaya meningkatkan kualitas potensi desa dan 

masyarakat). 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................... 

LAMPIRAN (program kerja, peta desa, susunan organisasi desa, absensi, foto kegiatan, dll) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 11: Format Laporan Kegiatan Individu KKU Universitas Muhammadiyah 

Pontianak 

Ukuran Kertas: A4  

Font: Times New Roman (12, spasi: 1,5) 

Margin: 4,3,3,3 

 

COVER 

HALAMAN PENGESAHAN INDIVIDU 

KATA PENGANTAR ................................................................................... 

DAFTAR ISI ............................................................................................... 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 

A. Data Situasi Desa (kemukakan keadaan potensi desa, seperti keadaan, susunan, pekerjaan, 

status, tanah, letak geografis, pola hidup (konsumsi dll.) disertai dengan analisis kekurangan 

dan potensi masyarakat. 

B. Perumusan Kebutuhan/Masalah (kemukakan berbagai masalah yang mungkin muncul 

berdasarkan data situasi potensi desa, kemudian rumuskan menjadi kekebutuhan. 

C. Tujuan (kemukakan tujuan yang ingin Anda capai melalui pelaksanaan program di lokasi desa 

KKU). 

D. Manfaat Program 

BAB II PROGRAM DAN KALENDER KERJA 

A. Program Kerja (kemukakan program kerja yang akan dilaksanakan) 

B. Kalender Kerja (kemukakan secara rinci jenis dan waktu kegiatan). 

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM 

A. Hasil-hasil yang Dicapai (kemukakan program yang Telah dilaksanakan dan seberapa jauh 

hasilnya). 

B. Hambatan Pelaksanaan Program 

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan (kemukakan simpulan dari pelaksanaan program di lokasi desa KKU) 

B. Saran (kemukakan saran, antara lain kepada masyarakat, Kepala Desa, Aparat Pemerintah, 

dan mahasiswa KKU berikutnya dalam upaya meningkatkan kualitas potensi desa dan 

masyarakat). 

Lampiran (jurnal harian (log book), program kerja individu, foto-foto kegiatan, dll 



 

Lampiran 14. Format Logbook/Buku Harian Mahasiswa KKU 

 

 

BUKU AKTIVITAS HARIAN MAHASISWA (INDIVIDUAL)   

KULIAH KERJA USAHA 

TAHUN AKADEMIK 2017/2018 

Lokasi:.................................................. 
Nama Mahasiswa: .....................................................  NIM:............................................... 

  

N

o  

Hari/ 

Tanggal 

Waktu Kegiatan Jenis 

Program/

Tema 

Jumlah 

Peserta 

Tempat Hasil/Luaran 

Kegiatan 

Mengetahui 

         

         

         

         

 

Catatan 

Jurnal harian dibuat setiap hari oleh setiap mahasiswa. Jurnal ini sebagai bukti kegiatan 

mahasiswa yang dilaksanakan selama di lapangan. 

Kolom Hari/tanggal diisi dengan hari dan tanggal kegiatan dilaksanakan. 

Kolom Nomor diisi dengan nomor kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang 

dilaksanakan sepenuhnya pada hari itu. 

Kolom Waktu diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan: mulai dari jam berapa dan berakhir jam 

berapa. 

Kolom Kegiatan diisi dengan kegiatan yang dilakukan. 

Kolom Jenis Program/Tema diisi dengan Jenis Program, apakah termasuk program pokok, 

program tambahan atau program kluster. Sedangkan tema diisi sesuai tema yang direncanakan 

apakah bidang (1) ekonomi kreatif, (2) pendidikan, social, budaya, (3) stunting, sanitasi, 

kesehatan lingkungan, (4) teknologi tepat guna, (5) keagamaan dan (6) pelestarian lingkungan 

hidup.  

Kolom Jumlah peserta diisi dengan jumlah peserta yang hadir saat kegiatan berlangsung. 

Kolom Tempat Kegiatan diisi dengan tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut. 

Kolom Hasil/luaran kegiatan diisi dengan hasil yang dicapai saat kegiatan itu dilaksanakan. 

Kolom Mengetahui diisi tanda tangan dan nama terang pejabat yang mengetahui kegiatan 

tersebut. Misalnya pada saat gotong royong maka yang menandatangani adalah Kadus atau 

Kepala Desa. 

Buku Aktivitas Harian dilampirkan pada laporan kegiatan individu 

Pengisian logbook harus urut tanggal. 

Tidak perlu diketik ulang untuk laporan akhir 

 



Lampiran 15. FORMAT LAPORAN MONEV DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN 

 
 

 

MONITORING DAN EVALUASI KKU OLEH DPL 

 

 

1. Nama Dosen Pembimbing : .....................  

2. NIDN 

3. Desa Lokasi : .................................................. 

4. Kecamatan : .................................................. 

5. Kabupaten : .................................................. 

6. Hari/Tanggal : .................................................. 

7. Monitoring ke:………………… 

8. Mahasiswa yang tidak hadir: 

9. Tingkat Keterlaksanaan Program: 

 

No  Nama Program  Sasaran  Ketercapaian (%) Keterangan 

     

     

     

 

10. Permasalahan 

11. Solusi/Pemecahan yang ditawarkan 

12. Catatan tambahan 

 

 

               …………….., 2018 

Kepala/Koordinator Desa    Pemonev, 

 

 

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

 


