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Kata Pengantar

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Puji syukur alhmaudilillah atas Rahmat Allah SWT, Buku
Panduan Kuliah Kerja Nyata-Belajar Bersama Masyarakat (KKNBBM) Universitas Islam Lamongan telah selesai dikerjakan. Didalam
buku panduan ini membuat berbagai hal yang berhubungan secara
langsung dengan teknis dan pelaksanaan KKN-BBM UNISLA Tahun
2019 yang meliputi Dasar Pemikiran, Landasan Hukum pelaksanaan
KKN-BBM, Tujuan KKN-BBM, Kebijakan Pengolahan, Tahap
pelaksanaan, Program Kegiatan KKN hingga system pelaporan dan
evaluasi.
Pelaksanaan KKN-BBM UNISLA Tahun 2019 ini merupakan
tahap pelaksanaan KKN yang dilaksanakan setiap tahun akademik.
Dalam tahun 2019 ini terdapat beberapa penyempurnaan sebagai hasil
dari evaluasi kegiatan KKN ditahun-tahun sebelumnya guna
penyempurnaan pelaksanaan KKN yang sesuai target dan tepat sasaran.
Konsep dasar pelaksanaan KKN-BBM UNISLA Tahun 2019 ini
adalah “pengembangan potensi desa dengan berkarya” dimana
Penggalian potensi desa menjadi hal yang sangat penting dalam
kegiatan KKN-BBM ini. Dengan dua program utama yakni Baksos
(Bakti sosial) dan Pembuatan Website Desa. Berangkat dari potensi dan
permasalahan yang ada di desa, KKN-BBM akan berbaur dan bekerja
sama dengan masyarakat untuk mencari dan menemukan solusi atas
potensi dan permasalahan tersebut.

Disamping itu, KKN-BBM UNISLA Tahun 2019 ini mempunyai
target luaran yang jelas, yakni output yang berupa laporan hasil kegiatan
dan outcome yang berupa proposal Pengabdian masyarakat baik dalam
bentuk PKM, PHBD KKN-PPM untuk mahasiswa, sedangkan untuk
dosen jurnal ilmiah dan jurnal Pengabdian Masyarakat sekaligus Poster
dan R&D. Oleh sebab itu kerja sama yang baik antara mahasiswa, DPL,
Pendamping DPL dan masyarakat sangat diharapkan demi terlaksananya kegiatan KKN-BBM 2019 dan tercapainya target luaran yang
diharapkan.
Demikian pengantar dari buku panduan KKN-BBM UNISLA
Tahun 2019. Saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan dan
penyempurnaan pelaksanaan kegiatan KKN dimasa-masa mendatang,
dan terimakasih atas bantuan berbagai pihak yang tidak dapat kami
sebutkan satu-persatu. Kami menyampaikan selamat menjalankan tugas
kepada peserta KKN-BBM UNISLA Tahun 2019, para Dosen
Pendamping Lapangan, Pendamping DPL dan Panitia, dengan iringan
doa semoga Allah SWT selalu mengiringi dan meridloi langkah kita.
Amiiin Ya Robbal Alamin
Wallahulmuwafiqilaaaqwamitthoriq
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Lamongan, 6 Mei 2019

Husen, S.Ag, M.Pd
Ketua Litbang Pemas

Sambutan Rektor
Universitas Islam Lamongan (UNISLA)

Assalamualaikumwarohmatullahiwabarokatuh
Kuliah Kerja Nyata( KKN) Universitas Islam Lamongan
merupakan bagian dari kalender akademik UNISLA yang dilaksanakan
secara rutin setiap tahun. KKN Unisla merupakan kegiatan
intrakulikuler, pengejawantahan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi
yakni Pengabdian Masyarakat.
Kegiatan KKN UNISLA memberikan pengalaman belajar dan
bekerja bagi mahasiswa untuk belajar bersama dengan masyarakat
dalam upaya kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan mengacu
pada potensi yang dimiliki oleh desa sekaligus permasalahan yang
dihadapi oleh desa.Oleh karena itu, KKN Unisla Tahun 2019 ini
diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik-teoritik
dengan dunia empirik-praktis. Paradigma pelaksanaan kegiatan KKNBBM harus mampu merespon terhadap potensi-potensi dan
permasalahan yang dihadapi oleh desa, sehingga mampu membantu
mengembangkan potensi tersebut dengan tujuan jangka panjang mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KKN UNISLA Tahun 2019
adalah upaya Civitas akademika Universitas Islam Lamongan untuk
bersama-sama dengan masyarakat dalam belajar, menggali dan
meningkatkan potensi yang dimiliki oleh desa. Oleh sebab itu, program
KKN Unisla Tahun 2019 ini dikembangkan melalui pendekatan BBM
yakni Belajar Bersama Masyarakat sehingga KKN Unisla Tahun 2019
ini dinamakan Kuliah Kerja Nyata-Belajar Bersama Masyarakat (KKBBBM).

Konsep utama KKN-BBM adalah membangun Indonesia dari
Desa dengan jalan menggali potensi desa untuk dikembangkan.
UNISLA ingin memberikan sumbangan yang signifikan dalam
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan
KKN-BBM, Sehingga kegiatan KKN-BBM ini harus disesuikan dengan
kebutuhan masyarakat. Agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,
KKN-BBM Tahun 2019 mahasiswa dan DPL harus melakukan survey
dan observasi lapangan terlebih dahulu, kemudian data yang sudah
terkumpul digunakan acuan mahasiswa dan DPL KKN-BBM dalam
menyusun rencana program kerja KKN-BBM.
Saya menyambut baik penerbitan buku panduan pelaksanaan
KKN-BBM Unisla Tahun 2019 ini, karena merupakan upaya untuk
memberikan informasi dan arah yang jelas bagi pelaksanaan Program
KKN-BBM Unisla Tahun 2019 sehingga lebih terencana, terarah,
sistematis serta terukur dan bermanfaat bagi semua pihak, baik
mahasiswa, dosen, masyarakat sekaligus Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamongan.
Atas nama Pimpinan Universitas Islam Lamongan, Kami
mengucapkan terimakasih kepada Tim Pengelola dan Pelaksana KKN
BBM Universitas Islam Lamongan yang telah bekerja dengan penuh
dedikasi dan telah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan
perencanaan, dan pengelolaan KKN BBM Unisla 2019 dengan baik.
Wassalamualaikumwarohmatullahiwabarokatuh

Lamongan, 30 Mei 2019

H. Bambang Eko Moeljono, SH.,SpN.,MMA.,M.Hum
Rektor Universitas Islam Lamongan (UNISLA)
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Bab I
Pendahuluan

A. Dasar Pemikiran
Pendidikan pada prinsipnya merupakan proses pendewasaan
dan pemandirian manusia secara sistematis supaya manusia siap
menjalani kehidupan secara bertanggung jawab. Menjalani
kehidupan secara bertanggungjawab berarti berani mengambil
keputusan dan tindakan yang bijaksana dan berani menanggung
segala konsekuensi yang ditimbulkan. Demi cita-cita ini,
Universitas Islam Lamongan (UNISLA) melaksanakan pendidikan
dengan cara membekali dan mengembangkan kecakapan,
keterampilan, kepekaan, dan kecintaan mahasiswa terhadap
pemberdayaan dan pembangunan kehidupan umat manusia pada
umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya.
Peran perguruan tinggi dalam pembangunan tidak saja
mendidik generasi muda dalam menyiapkan dirinya menjadi
manusia pembangunan dan mengkaji serta mengembangkan
IPTEKS yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga
menjamin bahwa IPTEKS yang relevan dengan kebutuhan
pembangunan itu benar-benar sampai kepada masyarakat dan dapat
dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni hanya mempunyai makna apabila dapat diterima dan
dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat yang memerlukan untuk
dapat meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, perguruan
tinggi harus dapat meyakinkan dirinya sendiri, melalui berbagai
kegiatan tri dharmanya, untuk membuktikan bahwa ipteks-nya

memang relevan, dapat diterima dan dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat dalam pembangunan.
Peningkatan dan pengembangan yang terangkum dalam Tri
Dharma Perguruan Tinggi adalah pendidikan dan pengajaran,
penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Ketiga dharma itu
dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan
terpadu dengan harapan agar kelak para lulusan UNISLA dapat
menjadi manusia yang berilmu pengetahuan memadai dalam
bidangnya masing-masing, mampu melakukan penelitian, dan
bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia pada
umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya.
Kompetensi mahasiswa tidak hanya dibentuk melalui
kegiatan belajar di kampus, tetapi juga di luar kampus, yaitu
dilingkungan masyarakat. Untuk mempraktekkan ilmu dan
menerapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas
akademika, maka diperlukan media yang mendukung. Kuliah
Kerja Nyata (KKN) merupakan sebuah media yang efektif dan
edukatif. Mahasiswa diterjunkan di tengah-tengah masyarakat, baik
masyarakat perkotaan, pedesaan. Mereka akan dapat menangkap
dan menghayati denyut nadi kehidupan masyarakat dengan
berbagai permasalahan yang ada sehingga persoalan-persoalan,
sumber-sumber daya yang telah dan belum dimiliki, dan solusisolusi yang diperlukan sesuai dengan aspirasi.
Pada prinsipnya KKN merupakan salah satu kegiatan
pengabdian pada masyarakat yang dilakukan perguruan tinggi
sebagai upaya menerapkan ilmu yang diperoleh, hasil hasil
penelitian dibidang ipteks untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
masyarakat. Pelaksanaan KKN merupakan kegiatan akademik
perguruan tinggi, yang dimanifestasikan melalui Tri Dharma
Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian,
serta pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan
program KKN juga harus dilaksanakan secara ilmiah, sinergis dan
profesional.

B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
pendidikan nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi
3. Perpres No.8 th 2012 tentang KKNI
4. Permendikbud RI nomor 49/2014tentang SN Dikti
5. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang penyelenggaraan
KKNI di PT
6. Peraturan Rektor UNISLA Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 05
Agustus 2016 tentang Pedoman Dasar Pelaksanaan Kegiatan
Akademik UNISLA

C. Sejarah Singkat dan Pengertian
Sejak awal UNISLA menyelenggarakan KKN sekitar tahun
2003 sampai dengan tahun 2016, memakai pola reguler dengan
sistem blok,artinya dilaksanakan secara bersama dalam kurun
waktu tertentu (yakni setiap bulan Agustus) dan ditempatkan di
satun titik lokasi (berbasis Desa di Wilayah Kecamatan) dengan
momentum Dirgahayu Republik Indonesia.
Tahun 2017 KKN Unisla menggunakan 2 (dua) pola dan
pendekatan yakni KKN Reguler dan ujicoba KKN Tematik. KKN
Reguler dijalankan dengan sistem blok (penempatan peserta KKN
dalam 1 (satu) kecamatan yaitu di Turi Lamongan) dan KKN
Tematik dilaksanakan di 3 (tiga) desa yakni Desa Balun
Kecamatan Turi dengan Tema Desa Wisata, Desa
Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo dengan tema Pengolahan
Limbah Sampah menjadi Kerajinan, dan Desa Wonokromo
Kecamatan Tikung dengan tema Pengolahan Limbah Kotoran Sapi
menjadi Tenaga Listrik Biogas.
Tahun 2019 KKN Unisla menggunakan istilah KKN-BBM
(Kuliah Kerja Nyata Belajar Bersama Masyarakat).KKN-BBM
merupakan bentuk pengintegrasian kegiatan pendidikan, penelitian,

dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada
memberikan layanan, pendampingan, perberdayaan masyarakat
dan melakukan pemetaan serta mengangkat potensi masyarakat
desa. Hal ini, untuk memadupadankan kepentingan kampus dengan
pemberlakuan undang-undang desa.
Dalam KKN-BBM ini, merupakan perpaduan pelaksanaan
KKN berbasis tema keunggulan desa dan/atau daerah. Paada tahun
2019 terdapat Penelitian Dosen Pemula, Penelitian dasar dan
Program Kemitraan Masyarakat dengan jumlah 35 penelitian yang
di danai RISTEKDIKTI. Beberapa riset yang dilakukan UNISLA
dengan SKPD Kabupaten Lamongan.
Pendekatan KKN yang didasarkan pada buku Panduan
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019 yang
diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi dimana pada
tahun ini, ada 1 (satu) proposal hibah Dikti yang mendapat bantuan
pendanaan.
D. Tujuan
1. Memberi pengalaman belajar yang berharga kepada
mahasiswamelalui keterlibatan secara langsung di masyarakat
untuk menemukan, merumuskan, mempelajari, mengenal
potensi masyarakat sasaran, mengorganisasi masyarakat,
memecahkan, dan menanggulangi permasalahan pembangunan
masyarakat secara rasional dengan menumbuhkan motivasi
untuk memanfaatkan kekuatan sendiri.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk
mengembangkan pemikiran berdasarkan Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Seni (IPTEKS) secara kolaboratif dan
multidisiplin dalam upaya menumbuhkan, mempercepat
gerakserta 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, dan (c) kemandirian, kepemimpinan, dan
kewirausahaan serta memperluas wawasan mahasiswa.
5. Meningkatkan daya saing nasional.
6. Meningkatkan jiwa peneliti, terutama dalam hal (a) eksplorasi
data dan analisis, (b) mendorong learning community dan
learning society.
7. Memelihara dan meningkatkan hubungan dan kerja sama antara
UNISLA dengan Pemerintah Kabupaten/Daerah setempat,
instansi terkait, dan masyarakat secara multidisipliner sehingga
UNISLA dapat lebih berperan serta menyesuaikandengan
kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdiannya dengan
tuntutannyata masyarakat yang sedang membangun.

E. Sasaran dan Manfaat
Pada dasarnya kegiatan KKN-BBM diarahkan kepada 4
(empat) sasaran berikut manfaat yang diharapkan, yaitu:
1. Mahasiswa
a. Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman
mahasiswa tentang;
1) Cara berpikir dan bekerja interdisipliner dan lintas
sektoral.
2) Kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi
pembangunan padaumumnya dan pembangunan daerah
pedesaan pada khususnya.
3) Kesulitan
yang
dihadapi
masyarakat
dalam
pembangunan serta keseluruhan konteks 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,
dantanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan
masyarakat.
d. Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk
melaksanakan program-program pengembangan dan
pembangunan.
e. Membina mahasiswa agar menjadi seorang innovator,
motivator, danproblem solver.
f. Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada
mahasiswa sebagai kader pembangunan.
2. Masyarakat dan Pemerintah
a. Memperoleh bantuan pikiran dan tenaga untuk
merencanakan serta melaksanakan program pembangunan.
b. Meningkatkan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak
agar sesuai dengan program pembangunan.
c. Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan
dalam pembangunan di daerah.
d. Membentuk kader-kader pembangunan di masyarakat
sehingga terjamin kesinambungan pembangunan.
3. Dosen
a. Melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada
masayarakat sesuai dengan disiplin keilmuannya;
b. Melakukan Riset secara Mandiri, baik penerapan maupun
penggalian data awal untuk dikembangkan dalam penelitian
selanjutnya;
c. Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat secara mandiri,
penerapan maupun penggalian data awal untuk
dikembangkan dalam penelitian;

4. Perguruan Tinggi
a. Perguruan tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu
dan pengetahuan kepada mahasiswa, dengan adanya umpan
balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat.
Dengan demikian, kurikulum perguruan tinggi dapat
disesuaikan dengan tuntutan pembangunan. Tenaga pengajar
memperoleh berbagai kasus yang dapat digunakan sebagai
contoh dalam proses pendidikan.
b. Perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi
pemerintah atau instansi lainnya dalam melaksanakan
pembangunan dan pengembangan IPTEKS.
c. Perguruan tinggi dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih
bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai
masalah pembangunan.

F. Prinsip Dasar dan Prinsip Pelaksanaan KKN-BBM
1. Prinsip Dasar KKN-BBM UNISLA
a. Prinsip mengutamakan yang terabaikan; Prinsip ini lebih
melihat pada adanya realitas bahwa sering terjadi dalam
masyarakat, sebagian besar masyarakat tetap berada di
pinggir arus pembangunan yang berjalan cepat. Sehingga
prinsip utamanya adalah mengutamakan masyarakat yang
terabaikan dalam hal hukum, pendidikan, dakwah Islam,
ekonomi, sains dan teknologi, sehingga mereka lebih
memiliki peran dan mendapatkan manfaat dalam kegiatan
KKN-BBM yang diselenggarakan UNISLA.
b. Prinsip
pemberdayaan
(penguatan)
masyarakat;
Memperhatikan bahwa masyarakat memiliki potensi (fisik
maupun psikis) namun mereka belum mengerti bagaimana
caranya dan strategi yang dapat dilakukan agar potensi yang
dimiliki dapat memberikan manfaat atau meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

c. Prinsip masyarakat sebagai pelaku dan mahasiswa sebagai
Pendamping DPL; memposisikan masyarakat sebagai
pelaku langsung dalam proses pemberdayaan terkait dengan
bidang-bidang yang menjadi orientasi program KKN-BBM,
sedangkan mahasiswa lebih sebagai Pendamping DPL yang
membantu masyarakat untuk dapat memahami dan strategi
pemecahan masalah yang mereka hadapi dalam
kehidupannya.
d. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan;
menekankan pada bagaimana mahasiswa dan masyarakat
saling belajar bersama dalam kebersamaan, sehingga dalam
proses KKN-BBM tercipta co-creation (gagasan bersama).
e. Prinsip “Funny” (menyenangkan dan informal); dalam
mengemban tugas pengabdian kepada masyarakat memang
diperlukan sikap funny dan informal agar kegiatan dapat
berjalan penuh dengan rasa menyenangkan dan tidak
merasakan sebagai suatu beban.
f. Prinsip Triangulasi; menekankan pentingnya keterpaduan
aspek tri dharma perguruan tinggi, yakni aspek pendidikan
dan pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang
berbasiskan penelitian (research based).
g. Prinsip mengoptimalkan hasil; dalam melaksanakan
program KKN-BBM UNISLA diharapkan dapat dilakukan
tahapan kegiatan secara optimal. Optimal diukur dari
capaian yang bisa diperoleh berdasarkan target awal dan
hasil akhir. Oleh karenanya, dalam program KKN-BBMini
tidak boleh bersikap setengah-setengah atau asal selesai.
Sebaiknya, ada target produk atau keberhasilan yang paling
optimal yang dijadikan parameternya.
h. Prinsip orientasi praktis; merupakan prinsip yang perlu
ditekankan karena kegiatan ini lebih berada di arah praktis
dan tidak lagi teoritis. Untuk mahasiswa, arah teoritis sudah
dilakukan di kampus, dan di masyarakat, mahasiswa

dianjurkan lebih berada pada arah praktis. Artinya, bekal
keilmuan yang dimiliki dan dikuasai di kampus dapat
diaplikasikan atau diabdikan dalam masyarakat ketika
pelaksanaan KKN tersebut.
i. Prinsip keberlanjutan (sustainability) dan selang waktu;
merupakan prinsip yang dikedepankan dalam program
KKN-BBM UNISLA. Kita tidak ingin melaksanakan
kegiatan di masyarakat yang bersifat sesaat dan tidak
berkelanjutan. Model pemikiran sesaat tersebut harus
ditinggalkan, karena orientasi KKN-BBM UNISLA adalah
penyelesaian masalah, termotivasi dan terinspirasinya
masyarakat serta berdayanya masyarakat sesuai dengan
potensi daerah yang dimiliki dengan menjadikan agama
sebagai landasan pembangunan dan pemberdayaan.
j. Prinsip belajar dari kesalahan; prinsip ini adalah sebuah
kebijaksanaan. Kesalahan harus dianggap sebagai guru,
namun harus ada kesadaran yang mengikuti untuk
meluruskan kesalahan itu. Oleh karenanya, dalam program
KKN-BBM UNISLA ini tidak perlu takut melakukan
kesalahan sepanjang didasari atas niat yang baik
mengabdikan diri kepada masyarakat. Kesalahan yang
disengaja dan tidak diikuti untuk memperbaiki, tentunya
bukan kebijaksanaan.
k. Prinsip terbuka; pelaksanaan program KKN-BBM UNISLA
memerlukan keterbukaan, karena yang dilaksanakan dalam
program KKN ini adalah untuk kebaikan bersama. Jika
prinsip terbuka ini dapat dikembangkan, tentu semua
problem yang mungkin ada dalam masyarakat dapat
diselesaikan secara baik.

2. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan KKN-BBM UNISLA
dilaksanakan dengan karakteristik sebagai berikut :
a. Co-Creation (gagasan bersama);
KKN dilaksanakan berdasarkan gagasan bersama sebagai
hasil sinkronisasi antara UNISLA dengan pihak pemerintah
daerah maupun mitra kerja lain.
b. Co-Financing (pendanaan bersama);
KKN-BBM UNISLA dilaksanakan dengan pendanaan
bersama antara mahasiswa, pelaksana, perguruan tinggi,
pemerintah daerah serta mitra kerja dalam program yang
disepakati.
c. Flexibility (keluwesan); KKN dilaksanakan berdasarkan
suatu program yang sesuai dengan situasi dan kondisi
pemerintah daerah, mitra kerja dan masyarakat setempat.
d. Sustainability (berkelanjutan dan berkesinambungan); KKN
BBM dilakukan secara berkesinam-bungan berdasarkan
program kerja yang sesuai dengan tempat dan target tertentu.
e. Local Wisdom (sesuai dengan potensi dan kearifan yang ada
di daerah);
f. Indigenous (karakteristik daerah);
g. Competencies
(distribusi
berdasarkan
kompetensi
mahasiswa); dan
h. Empowerment (pemberdayaan masyarakat).

Bab II
Kebijakan Pengelolaan

A. Status dan Beban Akademik
Kedudukan KKN-BBM seperti mata kuliah umum, bersifat
wajib untuk tingkat universitas.Dengan demikian berarti
mahasiswa yang belum mengikuti program KKN belum dapat
dinyatakan LULUS dari UNISLA. KKN-BBM mempunyai
parameter tertentu yang ditentukan dalam struktur KKN BBM,
yang antara lain meliputi :
1. Dalam setiap kelompok dilakukan oleh mahasiswa berjumlah
antara 20-26 mahasiswa dengan konfigurasi anggota dari
beberapa disiplin ilmu (multi interdisipliner);
2. Mahasiswa dapat mengikuti program KKN-BBM apabila telah
memenuhi persyaratan kurikuler tertentu;
3. Mahasiswa peserta KKN harus mengikuti sejumlah tahap
kegiatan, yaitu tahap persiapan, tahap survei, tahap
pembekalan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan kegiatan
secara online, dan tahap evaluasi akhir secara online;
4. Mahasiswa harus mengerjakan tugas-tugas yang diwajibkan
untuk setiap tahapan pelaksanaan KKN-BBM tersebut;
5. Mahasiswa harus melakukan pendekatan sosial kepada civitas
akademika, pemerintah/ instansi terkait maupun masyarakat.
Adapun beban akademik atau bobot akademik KKN-BBM
di UNISLA memiliki bobot setara dengan 4 SKS.

B. Waktu dan Tahapan
Kegiatan program KKN-BBM UNISLA dalam setiap
periodenya dalam satu tahun, dilakukan sebagai berikut;
1. Tahap Persiapan atau Pra KKN BBM
Tahap kegiatan ini dilakukan oleh LITBANG PEMAS
UNISLA dan meliputi kegiatan observasi, pendekatan sosial
maupun kelembagaan, penentuan wilayah, pembukaan
pendaftaran mahasiswa KKN, penentuan DPL KKN BBM,
pendamping DPL, penyusuanan pedoman dan observasi
maupun negosiasi DPL ke lokasi kerja KKN.
2. Tahap Pembekalan KKN-BBM
Tahap ini diperuntukkan bagi DPL/pendamping DPL dan
mahasiswa, baik survei awal, tatap muka untuk teoritik, tatap
muka untuk praktik maupun tugas mandiri dengan kisaran
waktu sekitar 2 (dua) hari;
3. Tahap pelaksanaan KKN-BBM yang membutuhkan waktu 21
hari (tematik block), berbentuk;
a. Kehadiran penuh selama masa KKN-BBM di lokasi danatau
mengikuti aturan yang disepakati kelompok dan DPL;
b. Aktif dalam setiap kegiatan kelompok dan kegiatan
individu;
c. Atau dalam waktu 3 bulan dengan kehadiran 2 hari per
minggu.
d. Mengerjakan kegiatan utama Baksos dan pengembangan
web desa.
e. Memberikan data pelaporan periodik secara online.
4. Tahap penyusunan laporan dan responsi yang dilakukan oleh
mahasiswa dengan kisaran waktu 7 hari secara online dan
dimonitor oleh korpus/panitia.

C. Lokasi
No Kecamatan

Desa

1.

Sekaran

2.

Maduran

3.

Tikung

4.

Mantup

5.
6.

Kembangbahu
Deket

7.

Glagah

8.

Karangbinagun

9.

Kalitengah

10.

karanggeneng

11.

Sukodadi

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

Total

Desa Jugo
Desa Manyar
Desa Kebalan kulon
Desa Gumantuk
Desa Siwuran
Desa Brumbun
Desa Pringgoboyo
Desa Gumining
Desa Dukuhagung
Desa Kelorarum
Desa Bakalanpule
Desa Mantup
Desa Sumberagung
Desa Pelang
Desa Sidorejo
Desa Sugihwaras
Desa Tukkerto
Desa Wonorejo
Desa Pasi
Desa Glagah
Desa Karangagung
Desa Dukuh Tunggal
Desa Sudangan
Desa Karangbinagun
Desa Gawerejo
Desa Palangan
Desa Gambuhan
Desa Tiwet
Desa Kuluran
Desa Kalanganyar
Desa Guci
Desa Sumberagung
Desa Baturono
Desa Plumpang
Desa Sukodadi
35 Desa

D. Kelembagaan
KKN-BBM UNISLA diatur dan diselenggarakan oleh
Litbang Pemas UNISLA dan dilaksanakan oleh Panitia KKN BBM
Periode tahun akademik berjalan dibantu oleh sejumlah staf yang
terdiri atas dosen dan pegawai yang dikelompokkan dalam bidangbidang tugas tertentu. Adapun struktur organisasi penyelenggara
dan pelaksana Panitia KKN-BBM UNISLA, terdiri atas:
1. Kepanitiaan
KKN-BBM dilaksanakan secara teknis oleh Panitia KKNBBM melalui surat keputusan Rektor UNISLA dengan unsur
sebagai berikut;
a) Pelindung oleh Ketua Yayasan Pendidikan Perguruan
Tinggi “Sunan Giri”
b) Penangungjawab oleh Rektor UNISLA
c) Pengarah dan Pembina oleh Wakil Rektor I, dengan tugas
sebagai berikut;
1) Menyusun kebijakan dan strategi Universitas tentang
pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui program
KKN-BBM.
2) Menyusun kriteria dan cara penilaian kinerja program
KKN-BBM UNISLA.
3) Memberi laporan kinerja program KKN-BBM
UNISLA kepada Rektor.
4) Merumuskan peraturan pelaksanaan program KKNBBM UNISLA.
5) Melaksanakan pengawasan dan perbaikan mutu
pelaksanaan program KKN-BBM UNISLA
d) Pelaksana Program oleh Litbang Pemas UNISLA, dengan
tugas sebagai berikut;
1) Memimpin pelaksanaan Program KKN-BBM UNISLA.
2) Melaksanakan Program KKN-BBM sesuai dengan
kebijakan dan strategi Universitas.

3) Melaksanakan penilaian kinerja program KKN-BBM
UNISLA sesuai kriteria dan cara penilaian yang
ditetapkan oleh Universitas.
4) Memberi laporan dan pertanggung-jawaban kinerja
program KKN-BBM UNISLA kepada Wakil Rektor I
secara berkala.
5) Melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan Program
KKN-BBM UNISLA.
e) Steering Comitee oleh Wakil Rektor II dan III, Dekan
semua Fakultas dan Direktur D-III UNISLA, bertugas;
1) Memberikan masukan kepada Litbang Pemas panitia
tentang teknis pelaksanaan KKN-BBM
2) Merekomendasikan nama calon dosen pendamping
lapangan (DPL)
3) Mengusulkan program kegiatan dan tema/topik
riset/abdimas DPL serta tema/topik PKM dan PHBD
Mahasiswa
4) Bersama panitia, dan Litbang Pemas melakukan
monitoring lapangan;
5) Melakukan promosi mahasiswa baru untuk fakultasnya
masing-masing;
f) Ketua oleh jajaran Pengurus Litbang Pemas yang
membidangi KKN, bertugas:
1) Bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan
Program KKN-BBM.
2) Merencanakan, membuat keputusan, mengarahkan,
mengkoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan secara berkala pelaksanaan
Program KKN-BBM.
3) Bertanggung jawab kepada Ketua Litbang Pemas
tentang kegiatan Program KKN-BBM.
4) Dibantu oleh Tim Task Force KKN-BBM bertugas
mengelola pelaksanaan penyelenggaraan KKN-BBM,

meliputi operasional, pengembangan kerjasama/
kemitraan, dan administrasi akademik.
g) Sekretaris oleh unsur pengurus Litbang Pemas, bertugas:
1) Membantu Ketua Panitia dalam menjalankan Progam
KKN-BBM UNISLA
2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan program
pada bagian Pengelolaan KKN-BBM
3) Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan
KKN-BBM UNISLA
4) Melakukan pengelolaan dan pendataan publikasi hasil
KKN-BBM UNISLA
5) Membantu Ketua Panitia dalam menyusun laporan
kinerja pengelolaan KKN-BBM
h) Seksi-seksi oleh unsur pengurus Litbang Pemas dan
ditambah dari dosen dan/atau pejabat struktural UNISLA
yang direkomendasi oleh pimpinan serta unsur
staf/pegawai di UNISLA yang memeliki keterkaitan
dengan kebutuhan kepanitiaan. Adapun bidang yang
dibutuhkan dalam kepanitiaan meliputi;
1) Seksi Pendaftaran dan regestrasi, yang melaksanakan
pendaftaran dan regestrasi dan mengkordinir Tata
Usaha pada Peserta KKN BBM;
2) Seksi perijinan dan survey, yang melakukan kegiatan
pra pelaksanaan KKN-BBM guna memastikan titik
lokasi dan melakukan proses perijinan ke intansi
terkait;
3) Seksi acara dan monitoring evaluasi (Monev), yang
melaksanakan tugas menyiapkan protap acara
ceremony (pembekalan, forum penguatan kapasistas
DPL dan peserta, pembukaan, pemberangkatan,
penyerahan, dan penutupan). Monev melaksanakan
penjadwalan tim pusat untuk turun lapangan,

4)

5)

6)

7)

8)

menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan KKN
dan menyusun pelaporan akhir
Seksi Akomodasi, transportasi dan logistik, melakukan
kegiatan penyiapan kebutuhan yang bersifat sarana
prasana, kendaraan, makan minum, kesehatan, dan
perlengkapan yang terkait dengan pelaksanaan KKN
Seksi hubungan masyarakat (Humas), dan publikasi
dekorasi dan dokumentasi (pubdekdok, melaksanakan
tugas memberikan informasi ke semua pihak tentang
pelaksanaan KKN baik melalui tulisan maupun
bekerjasama dengan media (cetak, online, elektronik
dan media sosial). Dan mendokumentasikan semua
kegiatan pelaksanaan KKN baik Pra pelaksanaan, hari
pelaksanaan dan penutupan KKN.
Seksi keamanan melaksanakan tugas pengamanan
disetiap kegiatan kepanitiaan baik cermony,
pemberangkatan, pelaksanaan maupun penutupan.
Seksi Kesehatan melaksanakan cek kesehatan peserta
KKN BBM dan monitoring kesehatan saat berlangsung
kegiatan.
Seksi perbantuan Umum melaksanakan tugas umum
dan tersingkron dengan semua seksi pada KKN BBM.

Personalia kepanitiaan sebagaimana SK Rektor UNISLA
No. 006/Kep./UNISLA/2019 terlampir.
2. DPL dan Pendamping DPL
a. DPL
1) Syarat
a) Dosen Tetap UNISLA, ber-NIDN dan sudah
berjabatan fungsional (Jafa) serendah-rendahnya
Asisten Ahli yang direkomendasikan oleh Fakultas
masing-masing;

b) Tidak sedang menduduki jabatan struktural di
lingkungan UNISLA;
c) Tidak sedang tugas belajar;
d) Penyerahan surat keterangan sehat dari dokter
dan/atau tidak sedang hamil;
e) Tidak sedang melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat yang didanai oleh UNISLA tahun 2019;
f) Mengisi dan menyerahkan formulir kesediaan DPL
yang diketahui oleh dekan.
g) Membuat
dan
menyerahkan
CV lengkap
(pengalaman kegiatan pengabdian masyarakat);
h) Membuat dan menyerahkan proposal abdimas
(individu) yang dipakai untuk usulan Hibah Dikti
2019 (format dan skim mengacu pada buku pedoman
Hibah Dikti 2019 edisi XII);
2) Hak
a) Mendapatkan Surat Tugas sebagai DPL
b) Mendapatkan honorarium (salary) berbasis kinerja;
- Mengikuti semiloka KKN-BBM
- Memiliki draf proposal Abdimas (individu/
kelompok)
- Membimbing Mahasiswa menyusun proposal
PKM dan PHBD.
- Melakukan survey dan observasi lapangan
- Melakukan kegiatan pembekalan kepada
mahasiswanya
- Mengikuti Pembukaan
- Melakukan kegiatan pemberangkatan/penyerahan
peserta KKN
- Kehadiran dilokasi KKN-BBM (minimal 3 kali
kehadiran selain saat penyerahan peserta dan
penutupan KKN di lokasi)

- Mengikuti kegiatan penutupan dan menutup
kegiatan di lokasi KKN BBM.
- Membuat laporan KKN-BBM dan laporan
Abdimas secara online di http://kkn.unisla.ac.id/
- Menyerahkan Output berupa Jurnal dan/atau R&D
c) Mendapatkan akomodasi (Jas Bomber & Topi) dan
buku pedoman KKN-BBM
3) Kewajiban (Tugas)
Dosen Pembimbing Lapangan yang bertugas pada level
Unit bertugas:
a) Bertindak sebagai Ketua Tim Pengelola Program
KKN-BBM di tingkat Desa.
b) Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang
dilaksanakan oleh Litbang Pemas dan/atau Panitia
KKN;
c) Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke
lokasi KKN-BBM serta membantu melancarkan
proses pendekatan sosial mahasiswa dengan
masyarakat dan instansi atau dinasdi lokasi KKNBBM.
d) Mengantarkan, menyerahkan dan menutup peserta di
lokasi KKN kepada pihak Pemerintah Desa;
e) Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta
mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan
program KKN-BBM dan membantu memecahkan
masalah yang dihadapinya agar Program KKN-BBM
dapat terlaksana.
f) Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antar
mahasiswa KKN-BBM dan antara mahasiswa KKNBBM dengan perangkat pemerintahan dan instansi
terkait.
g) Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKNBBM.

h) Membimbing mahasiswa dalam menjalankan PKM
dan PHBD
i) Melakukan penilaian kegiatan mahasiswa dan
kepuasan penerima manfaat dalam rangka evaluasi.
j) Menyusun laporan tertulis mengenai kegiatan
pembimbingan mahasiswa KKN-BBM yang telah
dilakukan dan memberikan saran-saran untuk
keberlanjutan kegiatan khusus.
k) Menyusun laporan dan hasil program Abdimas
individunya
l) Menyusun jurnal dan/atau prototype/R&D
4) Sanksi dan ketentuan lain
a) Pencabutan Surat Tugas, jika tidak melaksanakan
semua kewajiban dan melanggar hukum serta norma
b) Pengurangan Hak (Salary), disesuaikan dengan
kinerja yang ditinggalkan
b. Pendamping DPL
1) Syarat
a) Dosen tetap UNISLA dan Ber-NIDN
b) Tidak sedang menduduki jabatan struktural di
lingkungan UNISLA;
c) Tidak sedang tugas belajar;
d) Penyerahan surat keterangan sehat dari dokter
dan/atau tidak sedang hamil;
e) Tidak sedang melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat yang didanai oleh UNISLA tahun 2019;
f) Mengisi dan menyerahkan formulir kesediaan
Pendamping DPL yang diketahui oleh dekan
g) Membuat dan menyerahkan CV lengkap (pengalaman kegiatan pengabdian masyarakat);
h) Membuat dan menyerahkan proposal abdimas yang
dipakai untuk usulan Hibah Dikti 2019 (format dan

skim mengacu pada buku pedoman Hibah Dikti 2019
edisi XII);
i) Penyerahan surat keterangan sehat dari dokter
dan/atau sedang hamil
2) Hak
a) Mendapatkan Surat Tugas sebagai Pendamping DPL
dan surat tugas melakukan riset mandiri;
b) Mendapatkan honorarium (salary) berbasis kinerja;
- Mengikuti semiloka KKN-BBM
- Memiliki draf proposal Abdimas (individu/
kelompok)
- Membimbing Mahasiswa menyusun proposal
PKM dan PHBD
- Melakukan survey dan observasi lapangan
- Melakukan kegiatan pembekalan kepada mahasiswanya beserta DPL.
- Mengikuti Pembukaan
- Melakukan kegiatan pemberangkatan/penyerahan
peserta KKN
- Kehadiran dilokasi KKN-BBM (minimal 2 kali
kehadiran selain saat penyerahan peserta dan
penutupan KKN di lokasi)
- Mengikuti kegiatan penutupan di desa
(berkordinasi dengan DPL)
- Membuat laporan KKN-BBM dan laporan
Abdimas (kordinasi dengan DPL)
- Menyerahkan Output berupa Jurnal dan/atau R&D
(kordinasi dengan DPL dengan penulis dua)
c) Mendapatkan akomodasi (Jas Bomber dan Topi) dan
buku pedoman KKN-BBM
3) Kewajiban (Tugas)
a) Bertindak sebagai anggota Tim Pengelola Program
KKN-BBM di tingkat Desa.

b) Membantu tugas pokok DPL dan berhak
menggantikan tugas DPL, jika DPL tidak bisa
menjalankan tugas pokoknya;
c) Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang
dilaksanakan oleh Litbang Pemas dan/atau Panitia
KKN;
d) Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke
lokasi KKN-BBM serta membantu melancarkan
proses pendekatan sosial mahasiswa dengan
masyarakat dan instansi atau dinasdi lokasi KKNBBM.
e) Menyusun laporan dan hasil program Abdimas
individunya (kordinasi dengan DPL)
f) Menyusun jurnal dan/atau prototype/R&D (kordinasi
dengan DPL dengan 2 penulis)
4) Sanksi dan ketentuan lain
a) Pencabutan Surat Tugas, jika tidak melaksanakan
semua kewajiban dan melanggar hukum serta norma
b) Pengurangan Hak (Salary), disesuaikan dengan
kinerja yang ditinggalkan
3. Koordinator Pusat (Korpus)
Korpus selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa
peserta KKN-BBM, juga mempunyai tugas, yaitu:
a. Membantu kerja teknis Panitia KKN-BBM
b. Ketua dan Sekretaris menghadiri rapat Panitia (bila diminta)
c. Mengkoordinasikan mahasiswa tingkat desa dalam rangka
penempatan dan penarikan mahasiswa tingkat desa, serta
mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa se-desa
d. Membuat proposal PKM dan Proposal PHBD beserta
laporanya untuk lingkup wilayah Kecamatan/desa;

e. Memberikan laporan kepada Panitia, DPL, perangkat desa
dan kecamatan apabila ada kejadian yang penting dan perlu
segera ditanggapi.
f. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan
dan realisasi penggunaan dana di tingkat desa secara on line
http://kkn.unisla.ac.id/
Struktur Korpus terdiri atas Ketua, Sekretaris, Divisi
kesekretariatan (2 orang), Divisi Acara (2 orang), Divisi
Program dan Pembekalan (2 orang), Divisi Logistik,
Akomodasi dan Transportasi (2 orang), Divisi Publikasi dan
Dokumentasi (2 orang), seksi kesehatan (2 orang) dan
Koordinator Wilayah (20 orang);
Kriteria Korpus adalah ketua kelas dan/atau jajaran pengurus
kelas yang direkomendasikan oleh kaprodi, dan/atau jajaran
pengurus BEM dan UKM UNISLA yang direkomendasikan
oleh organisasinya
4. Koordinator Desa (Kordes)
Korpus selain melaksanakan tugas sebagai mahasiswa
peserta KKN-BBM, juga mempunyai tugas, yaitu:
a. Mengkoordinir pelaksanaan seluruh paket kegiatan KKNBBM di masing-masing desa/ kelurahan;
b. Menghadiri rapat koordinasi tingkat pusat dan rapat-rapat
lain yang diselenggarakan oleh Korpus;
c. Membantu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas
Korpus;
d. Mengkoordinir semua proses KKN di desa masing-masing
sebagaimana yang telah direncanakan dalam proposal
kegiatan KKN;
e. Menyusuan proposal umum KKN-BBM, Proposal PKM
dan Proposal PHBD secara online http://kkn.unisla.ac.id/

f. Menyusunan dan Menyerahkan laporan akhir kegiatan KKN
UNISLA, laporan PKM dan PHBD serta buku kerja
individu mahasiswa kepada Litbang Pemas melalui DPL
KKN masing-masing secara online http://kkn.unisla.ac.id/;
g. Dalam melaksanakan tugasnya, Kordes dibantu oleh
seorang sekretaris dan bertanggungjawab penuh kepada
DPL dan/atau Pendamping DPL (seizin DPL) KKN masingmasing.
h. Membuat database potensi desa secara bersama-sama
dengan anggota dan DPL.
5. Mahasiswa Peserta KKN-BBM
a. Syarat
Seluruh mahasiswa aktif UNISLA yang memenuhi
syarat;
1) IPK Semester V > 2,76
2) Sudah menempuh/lulus minimum 90 SKS, dengan nilai
D <10% dan tidak ada nilai E atau kosong pada setiap
semesternya;
3) Tidak memiliki tanggungan/tunggakan keuangan; DPP,
Opspek, SPP, Biaya Laboratorium, Pondok dan biaya
lainya;
4) Melunasi biaya SPP s/d Bulan Juni 2019;
5) Telah membayar LUNAS biaya KKN-BBM Tahun
2019;
6) Menyerahkan surat izin KKN-BBM dari orang tua;
7) Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter dan
TIDAK dalam kondisi hamil (bagi mahasiswi) atau
KKN di pusat;
8) Mengisi formulir pendaftaran/kesanggupan mengikuti
KKN-BBM;
9) Mendapatkan rekomendasi bisa mengikuti KKN-BBM
dari Fakultas dan Prodi;

Peserta KKN-BBM wajib melaksanakan tugas sebagai
mahasiswa peserta KKN-BBM dan mematuhi; paradigma
pemberdayaan, prinsip-prinsip dasar dan pelaksanaan serta
tatatertib KKN-BBM
b. Hak
Adapun hak mahasiswa adalah sebagai berikut:
1) Nilai KKN Tahun 2019
2) Buku pedoman KKN-BBM.
3) Fasilitas akomodasi (Jas Bomber dan topi) dan dana
kegiatan operasional program secara kelompok;
4) Santunan kesehatan bagi mahasiswa yang sakit dan/atau
kecelakaan selama pelaksanaan KKN.
c. Kewajiban
Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh mahasiswa
adalah sebagi berikut:
1) Membayar uang pendaftaran KKN-BBM ke BAUK
UNISLA (via transfer).
2) Mengisi formulir pendaftaran serta melengkapi semua
berkas-berkas yang diperlukan.
3) Membuat Matriks proposal program kerja KKN-BBM
dan rencana pelaksanaannya (secara kelompok) setelah
kegiatan survei bersama DPL.
4) Mengikuti pembekalan dan ujiannya sebagai komponen
penilaian yang diselenggarakan oleh Panitia KKN-BBM
UNISLA.
5) Melaksanakan kegiatan KKN-BBM dengan sungguhsungguh untuk menjaga nama baik almamater UNISLA
dan mampu berinteraksi, baik dengan Kordes dan sesama
anggota maupun masyarakat. Antara lain dapat diwujudkan dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar
hukum secara langsung maupun tidak langsung,
berpakaian sopan, rapi dan tertutup, serta sikap/perkataan
yang baik lainnya.

6) Mengisi buku aktivitas harian yang berisi catatan
aktivitas mahasiswa sejak tiba di lokasi kerja KKN-BBM
sampai selesai KKN-BBM.
7) Menetap di lokasi kerja KKN-BBM. Mahasiswa peserta
KKN berhak meninggalkan lokasi kerja KKN, dengan
ketentuan mendapatkan izin dari DPL dengan persetujuan tertulis dari Panitia KKN-BBM.
8) Menjaga seluruh barang/harta pribadi yang dibawa ke
lokasi KKN-BBM. Segala kerusakan dan kehilangan
barang/harta pribadi di lokasi menjadi tanggung jawab
masing-masing mahasiswa.
9) Dalam membuat laporan pelaksanaan kegiatan, wajib
melaksanakan responsi dan mengikuti ujian wawancara
konfirmatif oleh DPL.
d. Sanksi dan ketentuan lain
Sanksi akibat pelanggaran tata tertib diberikan dalam
bentuk peringatan, pengurangan nilai dan pemberian gugur
(tidak lulus) sebagai peserta KKN-BBM UNISLA.
1) Peringatan
Peringatan dilakukan terhadap mahasiswa yang
melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut:
a) Tidak mengikuti kegiatan pelaksanaan ke lokasi
secara penuh dan sungguh-sungguh.
b) Tidak mengisi presensi harian yang telah disediakan
atau mengisi presensi harian melebihi hari yang
sedang berjalan.
c) Meninggalkan lokasi tanpa ijin selama kurang dari 24
jam.
2) Pengurangan Nilai
Pengurangan Nilai dilakukan terhadap mahasiswa
peserta KKN yang melakukan satu atau lebih
pelanggaran sebagai berikut:

a) Telah diberi Peringatan tetapi masih melakukan
pelanggaran.
b) Berdasarkan pertimbangan DPL, rekan mahasiswa
peserta KKN-BBM dan masyarakat dianggap tidak
dapat menghayati dan menyesuaikan diri dengan
kehidupan lokasi kerja KKN setelah tinggal selama 2
hari.
c) Membawa kendaraan roda empat dan/atau benda
mewah lainnya untuk kegiatan yang tidak terkait
dengan KKN.
d) Meninggalkan lokasi kerja tanpa izin selama lebih
dari 2 x 24 jam secara berurutan tanpa izin.
e) Membawa keluarga atau teman ikut menginap di
lokasi kerja KKN tanpa izin dari Panitia KKN-BBM
atau DPL.
f) Tidak bisa bekerjasama dengan sesama mahasiswa,
masyarakat, instansi/dinas pemerintah dan pihakpihak yang terkait dengan pelaksanaan KKN-BBM.
3) Pengguguran sebagai peserta KKN (Tidak Lulus KKN)
Pengguguran sebagai peserta KKN diberlakukan kepada
mahasiswa yang melakukan satu atau lebih pelanggaran
berikut:
a) Sudah diberi peringatan dan pengurangan nilai tetapi
masih melakukan pelanggaran.
b) Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik
almamater.
c) Meninggalkan lokasi kerja KKN-BBM selama waktu
pelaksanaan KKN tanpa izin.
d) Mencari sponsor/bantuan tanpa prosedur yang
diizinkan oleh Panitia KKN-BBM.
e) Melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai
tindakan melanggar hukum, asusila, kegiatan politik
praktis, unjuk rasa, ikut campur dalam politik praktis

dan kegiatan lainnya yang meresahkan masyarakat di
lokasi kerja KKN -PPM maupun di luar lokasi kerja
KKN-BBM.
f) Melakukan segala perbuatan yang bersifat
pemalsuan/penipuan administratif, yaitu pemalsuan
tanda tangan ataupun penipuan identitas lainnya.

E. Pendanaan
Dana yang dipergunakan untuk biaya persiapan,
pembekalan, operasional dan pelaporan pelaksanaan KKN-BBM
UNISLA diperoleh dari:
a. Alokasi anggaran belanja UNISLA, di antaranya didapat dari
pembayaran biaya KKN yang ditetapkan oleh UNISLA.
b. Partisipasi aktif dari para mahasiswa baik yang dikoordinasikan
oleh UNISLA dalam bentuk akomodasi dan transportasi KKN
(meliputi biaya transportasi, biaya hidup dan pemondokan di
lokasi unit KKN dll.) maupun yang dikeluarkan langsung oleh
para mahasiswa di lokasi kerja KKN.
c. Bantuan pemerintah, lembaga-lembaga lain, maupun
perseorangan dengan catatan bantuan tersebut tidak mengikat.
d. RAPB KKN yang disusun oleh pimpinan Litbang Pemas
dengan dasar besaran dana alokasi umum Litbang Pemas yang
disediakan oleh Universitas Islam Lamongan.

F. Stakeholder (Pemangku Kepentingan)
Pelaksanaan KKN-BBM UNISLA diperlukan adanya
kerjasama, baik ke dalam maupun ke luar. Kerjasama ke luar,
seperti kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dinas, desa
dan/atau instansi lain, lembaga atau di lingkungan yayasan dapat
dan atau perlu dilakukan. Kerjasama tersebut dapat berupa:
a. Pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan KKN.
b. Bentuk-bentuk lain yang dipandang perlu untuk pelaksanaan
KKN-BBM.

Semua kerjasama tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak
mengganggu visi dan misi serta tugas pokok UNISLA dan
dilaksanakan dengan tujuan saling menguntungkan.Adapun
kerjasama ke dalam, merupakan hal yang mutlak harus
dilaksanakan. Bentuk kerjasama ke dalam ini antara lain adanya
jalinan yang erat dan penuh perhatian di antara semua pihak di
lingkungan UNISLA terutama dengan fakultas dan program studi
dalam pengaturan kegiatan akademik dan dosen wali dalam
persiapan pelaksanaan KKN-BBM.

G. Pengawasan dan Pengendalian
Agar semua kegiatan program Pelaksanaan KKN-BBM
UNISLA berjalan dan berhasil baik, perlu adanya pengawasan
bersama antara Rektorat, Litbang Pemas, Panitia, Pimpinan
Fakultas/Prodi.
Agar kegiatan dapat berhasil dengan baik dan tertib,
demikian pula kegiatan pembimbingan dan pengawasan dapat
berlangsung sesuai dengan prinsip di atas, berbagai kegiatan yang
perlu dilaksanakan itu antara lain:
1. Kunjungan monitoring ke lokasi KKN-BBM UNISLA;
2. Diskusi untuk membicarakan segala sesuatu yang berhubungan
dengan kegiatan- kegiatan mahasiswa/DPL/Pendamping DPL,
baik mengenai hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
maupun bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk
mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan Tindaklanjutnya;
3. Menjadikan KKN-BBM sebagai moment promo (pengenalan)
kampus kepada masyarakat secara langsung.

Bab III
Tata Laksana KKN-BBM

A. Tahap Persiapan atau Pra KKN-BBM
Tahap kegiatan ini dilakukan oleh Litbang Pemas UNISLA
dan meliputi kegiatan observasi, pendekatan sosial maupun
kelembagaan, penentuan wilayah, pembukaan pendaftaran
mahasiswa KKN, penentuan DPL KKN dan observasi maupun
negosiasi DPL ke lokasi kerja KKN.
Tahap Persiapan atau Pra KKN-BBM dilaksanakan oleh
Litbang Pemas UNISLA, dengan rincian tahapan sebagai berikut:
1. Pembentukan Panitia KKN-BBM Tahun 2019.
Panitia Kuliah Kerja Nyata adalah unsur pelaksana KKN
yang terdiri atas Pelindung, Penasihat, Penanggung Jawab,
Pengarah Kegiatan, Pelaksana, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,
Seksi Bidang yang ditetapkan oleh SK Rektor. Dalam hal ini
Panitia KKN-BBM bertanggung jawab atas terselenggaranya
semua kegiatan KKN mulai dari tahap persiapan, pembekalan,
pelaksanaan, sampai tahap evaluasi dan pelaporan.
2. Survei Lokasi Awal.
Untuk mengetahui persoalan dan potensi yang ada di tempat
lokasi maka akan dilakukan survei awal lokasi oleh Panitia
KKN-BBM untuk menentukan tempat KKN-BBM UNISLA.
3. Sosialisasi Internal.
Sosialisasi internal ini dimaksudkan untuk memberikan
informasi tentang tema/topic KKN-BBM, pendaftaran dan
perencanaan waktu pelaksanaan yang ditetapkan dengan tujuan

untuk menyebarluaskan informasi tentang penyelenggaraan
KKN-BBM serta penyamaan persepsi tentang pelaksanaan dan
penjadwalan kegiatan.
4. Perijinan dan Audensi.
Setelah dilakukan survei oleh Panitia KKN-BBM mengenai
tempat KKN-BBM maka akan dilakukan perizinan terhadap
pihak-pihak terkait, untuk mempermudah dan memperlancar
jalannya KKN-BBM dilapangan.
5. Pendaftaran DPL, Pendamping DPL dan peserta KKN.
Rekrutmen DPL dan Pendamping DPL oleh Litbang Pemas
UNISLA melalui rekomendasi dan usulan Dekan atau
Kaprodi.Selanjutnya, oleh Litbang Pemas melakukan
pendaftaran secara online, semiloka dan pembinaan serta
melakukan penetapan;
Penentuan mahasiswa peserta KKN-BBM UNISLA Tahun
2019 oleh Fakultas dan Prodi, lalu Litbang Pemas melakukan
validasi dan menetapkan peserta KKN beserta pembagian serta
penempatan lokasi KKN.
6. Sosialisasi
Panduan
KKN-BBM
UNISLA
dan
Pembentukan kelompok.
Pembentukan kelompok peserta KKN-BBM dilakukan
berdasarkan hasil pendaftaran peserta mahasiswa KKN-BBM.
Pembentukan kelompok dilakukan berdasarkan permasalahan
lokasi yang akan ditempati dan bersifat lintas program studi
(interdisipliner).
Untuk memudahkan koordinasi kegiatan, ditunjuk
Koordinator Pusat (Korpus) dan membawahi beberapa Koordinator
Desa (Kordes) yang memimpin kelompok berdasarkan desa.
Korpus dan Kordes adalah mahasiswa peserta KKN-BBM yang
diberi tugas tambahan sebagai pimpinan untuk mengoordinasikan
seluruh kelompok kerja dalam kegiatan tema permasalahan yang
hendak diselesaikan bersama.

B. Tahap Pembekalan KKN-BBM
Tahap ini diperuntukkan bagi mahasiswa, baik survei awal,
tatap muka untuk teoritik, tatap muka untuk praktik maupun
penyusunan proposal dengan kisaran waktu sekitar 2 kali. Secara
rinci kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Survei Lokasi DPL dan Kordes.
Untuk menyamakan persepsi antara DPL dan para
mahasiswa yang dibimbingnya, maka para DPL dengan Kordes
bersama para pengurus Korpus dan Panitia KKN-BBM
UNISLA dapat melakukan survei kembali. Survei kedua ini
diharapkan dapat menjadi proses finalisasi untuk memantapkan
program kerja dan focus penyiapan proposal Abdimas dosen,
proposal PKM dan PHBD mahasiswa yang akan dilaksanakan
dalam tahap pelaksanaan nantinya. Proses diskusi dan
konsultasi diharapkan muncul antara DPL dan Kordes terkait
dengan pemberian program kerja yang tepat dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi di lokasi KKN-BBM.
2. Penyusunan Proposal Program Kerja.
Setelah menemukan persoalan dan potensi yang terdapat
masyarakat, maka diharapkan mahasiswa dan DPL dapat
menentukan kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan
persoalan yang dihadapi masyarakat. Dari hal tersebut dijadikan
sebagai acuan dalam penyusunan proposal program kegiatan
KKN-BBM.
Proposal Umum KKN-BBM didalamnya memuat program
kegiatan selama pelaksanaan KKN di lokasi, termasuk program
yang wajib dilakukan secara bersama di seluruh lokasi KKNBBM, program pilihan baik untuk dosen (program Abdimas)
maupun untuk mahasiswa (program PKM dan PHBD), dan
program pengembangan individu mahasiswa;
3. Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Proposal dan
Pembekalan Peserta KKN-BBM.
Semiloka merupakan pemaparan hasil survei beserta
program-program yang akan diterapkan di lokasi KKN-BBM.

Program-program yang sudah dalam bentuk proposal akan
menjadi acuan tim verifikasi proposal untuk menentukan
kelayakan program yang akan dilakukan di lokasi KKN-BBM.
Sementara DPL dapat selain memberikan masukan atas
proposal yang disusun juga dapat memberikan bekal tambahan
bagi mahasiswa peserta KKN-BBM agar benar-benar dapat
melaksanakan tugas KKN-BBM dengan sebaik-sebaiknya.
Disamping itu, pembekalan juga dimaksudkan agar peserta
KKN-BBM memahami tugas-tugasnya dalam melaksanakan
KKN.
4. Pemberian Dana Stimulan
Pencairan dana dilakukan oleh Panitia KKN-BBM kepada
Kordes, setelah proposal umum KKN disetujui. Hal ini
dilakukan untuk mempermudah monitoring antara relevansi
penggunaan dana dengan program yang diterapkan mahasiswa
terhadap masyarakat sasaran.

C. Tahap Pelaksanaan KKN-BBM
Pelaksanaan kegiatan KKN meliputi pemberangkatan
peserta ke lokasi, sosialisasi dan realisasi program.
1. Pembukaan dan Pemberangkatan peserta KKN-BBM.
Dalam pelaksanaan KKN-BBM UNISLA, dilakukan
pemberangkatan peserta yang merupakan bagian pertama dari
tahap pelaksanaan KKN-BBM di lokasi KKN. Dalam
pemberangkatan ini mahasiswa peserta KKN-BBM akan
dilepas oleh Rektor UNISLA dan wajib didampingi oleh DPL
dan/atau Pendamping DPL.
2. Penyerahan dan Penerimaan peserta KKN-BBM
Penyerahan peserta KKN-BBM dilakukan oleh DPL
dan/atau Pendamping DPL kepada Pemerintahan Desa di lokasi
KKN-BBM.
3. Sosialisasi program di lokasi.
Setelah diterima di tempat lokasi KKN-BBM, peserta KKN
melakukan kegiatan sosialisasi program kegiatan yang akan

dilaksanakan selama masa KKN kepada Pemerintahan Desa,
lembaga/organisasi/kelompok masyarakat yang ada di desa.
4. Pelaksanaan program KKN-BBM
Realisasi program adalah bentuk implementasi program
yang menjadi agenda yang tersusun, dan terencana secara
sistemik dalam program KKN-BBM, dalam hal ini adalah
seluruh program selama KKN.
Dalam merealisasikan setiap program peserta KKN tidak
dibenarkan bersikap sebagai guru utama yang paling
mengetahui segala sesuatu, karena itu harus berfungsi sebagai
motivator, pendamping dan partisipator yang selalu bekerja
sama dengan masyarakat setempat. Kegiatan pembagian waktu
secara terperinci dalam hari.
5. Pengawasan, tim surve angket dan Evaluasi Pelaksanaan
program KKN-BBM
Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh DPL dan
Pendamping DPL beserta Korpus dan Panitia KKN-BBM pada
setiap harinya sejak kedatangannya di hari pertama dan
mengandung unsur fleksibilitas (keluwesan) yang tinggi atas
setiap hasil per harinya.Para Kordes dan DPL menelaah
masalah-masalah yang di hadapi selama KKN-BBM dan
mencari solusi bersama dengan tujuan kelancaran kegiatan
KKN-BBM.
Dalam hal hari terakhir kegiatan, para peserta KKN-BBM di
wajibkan melakukan evaluasi pencapaian bersama masyarakat
untuk mengukur derajat keberhasilan yang dicapai secara
maksimal.Dengan
demikian
masyarakat
mengetahui
pencapaian program KKN-BBM dan mengetahui kekurangankekurangan dalam pelaksanaannya.Dan diharapkan masyarakat
ikut aktif dalam mencari solusi bersama untuk kelancaran
program kegiatan KKN-BBM.

D. Tahap Penyusunan Laporan dan Responsi
Dalam kegiatan penyusunan laporan ini, DPL dan Pendamping DPL serta Kordes diminta untuk membuat laporan 7 hari.
Laporan kegiatan KKN terdiri atas:
1. Laporan Peserta
a. Laporan Harian, yang merupakan penjabaran kegiatan
mahasiswa yang dilakukan sehari-hari, masalah-masalah
yang dihadapi, cara pemecahan, dan sebagainya ditulis
dalam Buku Harian (format buku harian terlampir);
b. Laporan Akhir, memuat masalah atau keadaan yang ada di
lokasi KKN-BBM. Masalah atau keadaan ini dapat diangkat
sebagai objek studi dengan mengadakan survei individual
menurut prosedur ilmiah. Hasilnya dituangkan dalam
laporan survei kelompok/individual sesuai dengan ilmu
yang digeluti atau yang telah ditentukan oleh Panitia KKNBBM. Laporan ini dibuat sesuai dengan format yang telah
disiapkan Panitia (format laporan terlampir).
Laporan ini diserahkan kepada Panitia KKN-BBM secara
online http://kkn.unisla.ac.id/ Atau dikantor litbang pemas
dalam bentuk sofecopy, masing-masing untuk DPL, Panitia
KKN-BBM dan korpus
2. Laporan DPL
Bagi dosen pendamping lapangan (DPL) laporan KKNBBM adalah deskripsi tertulis mengenai kegiatan yang
dilakukan selama KKN-BBM oleh DPL dalam bentuk log
book (format terlampir).Laporan ini memuat kegiatan
mahasiswa dalam melaksanakan program kerja, masalah yang
dihadapi, dan cara-cara penyelesaiannya, serta saran-saran
pembimbing.
Laporan para DPL ini diharapkan dapat menjadi referensi
pendukung untuk Laporan Panitia KKN-BBM Periode tahun

berjalan dan diharapkan DPL setelah melakukan
pendampingan terhadap kelompok KKN-BBM dapat membuat
proposal pengabdian kepada masyarakat dilaporkan secara
online http://kkn.unisla.ac.id/. Atau dikantor litbang pemas
dalam bentuk softcopy.
Bagan 3.1. Pelaksanaan dan Rencana Luaran
KKN-BBM UNISLA
TAHUN 2019

MAHASISWA

DPL

OUTPUT :
Laporan Hasil
KKN-BBM

OUTPUT :
Laporan Hasil
KKN-BBM

OUTCOME:
Proposal
PKM,
PHBD,
MOU

OUTCOME:
Proposal Hibah
Dikti, Jurnal
Abdimnas,
Produk/R&D

Laporan dari ProgramUtama
Baksos dan Profile Desa

E. Sistem Penilaian
1. Penilai
Penilai terdiri dari Dosen Pembekalan dan DPL. Dalam
menilai DPL dapat mempertimbangkan penilaian dari tokoh
masyarakat di lokasi pelaksanaan kegiatan KKN-BBM dan
keterangan bebas masalah.

2. Range Penilaian
Nilai KKN-BBM adalah sebagi berikut;
NILAI
A
AA/B
B+
B
BB/C
C+
C
CC/D
D+
D
E

90
85
80
77.5
75
72.5
70
67.5
65
62.5
60
55
50
0

NILAI KKN
100
89.99
84.99
79.99
77.49
74.99
72.49
69.99
67.49
64.99
62.49
59.99
54.99
≤49.9

3. Komponen Penilaian
Komponen yang dinilai meliputi tes materi pembekalan
umum, Laporan Rencana Kegiatan, Kinerja Mahasiswa,
Laporan Pelaksanaan, dan Responsi.
a. Keterlibatan dalam Semiloka dan Perencanaan Program
Umum KKN (KSP)
Peserta KKN, wajib mengikuti Seminar dan Lokakarya
(Semiloka) karena dalam kegiatan ini dilaksanakan hal-hal
sebagai berikut;
1) Sosialisasi Pedoman KKN-BBM dilakukan mahasiswa
paham secara teoritik maupun praktik pelaksanaan KKN
serta kesanggupan peserta mengikuti KKN;
2) Luaran yang di dapat adalah penyusunan proposal umum
KKN-BBM meliputi proposal kegiatan, proposal PKM,
dan proposal PHBD;
Bobot nilai GT adalah 10%.

b. Kinerja Mahasiswa (KM)
Penilaian kinerja mahasiswa KKN-BBM dibagi menjadi
4 kriteria penilaian, yaitu Penghayatan dan Keaktifan,
kedisipilanan dan kesopanan, kerjasama dan kerja
kelompok, dan Ketercapaian/realisasi kegiatan. Bobot nilai
kinerja adalah 65% yang terdiri dari:
1) Penghayatan dan Keaktifan (PK) sebesar 15%, meliputi;
a) Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi
dan kondisi serta menjalani hidup tinggal di lokasi
KKN-BBM;
b) Kemampuan dalam melakukan pendekatan terhadap
masyarakat dengan segala norma dan sistem nilainya;
c) Kemampuan untuk tanggap terhadap permasalahan
yang ada di lokasi KKN-BBM;
d) Hadir 21 hari hadir di lokasi KKN;
e) Berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan
di lokasi KKN baik kegiatan individu dan/atau
kelompok
2) Kedisiplinan dan kesopanan (KK) sebesar 15%,
meliputi;
a) Mematuhi tata tertib pelaksanaan KKN
b) Tepat waktu dan totalitas (all out) dalam mengikuti
semua kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok;
c) Sikap personal yang mencerminkan kesopanan baik
berpakaian, ucapan dan prilaku selama masa KKN;
d) Tidak melakukan tindakan melanggar hukum dan
norma serta syariat agama
3) Kerjasama dan kerja kelompok (K3) sebesar 15%,
meliputi;
a) Kompak dalam melaksanakan setiap kegiatan;
b) Kemampuan untuk mengadakan kerjasama antara
mahasiswa dengan aparatur desa, mahasiswa dengan

tokoh masyarakat, dan mahasiswa dengan anggota
masyarakat (interpersonal) dan mitra kerja;
c) Kemampuan untuk mengadakan kegiatan yang
dihubungkan dengan bidang lain (interdisipliner);
d) Tanggap terhadap setiap dinamika yang muncul di
lokasi KKN dan bergerak cepat mencarikan solusi;
4) Ketercapaian/realisasi kegiatan (KRG) sebesar 20%,
meliputi;
a) Kemampuan atau keberhasilan memanfaatkan dan
menggali
potensi,
mengungkapkan
serta
menyelesaikan permasalahan.
b) Keterampilan untuk melaksanakan kegiatan
pengembangan dan pembangunan yang relevan
c) Kemampuan mengevaluasi keberhasilan kegiatan
yang telah dilakukan
d) Melaksanakan
semua
rencana
program
sebagaimana proposal umum KKN
c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK)
Laporan ini berisi pelaksanaan kegiatan yang telah
direncanakan dan pembahasan mengenai keberhasilan
pelaksanaan kegiatan yang meliputi peluang, kendala dan
solusi.Bobot nilai LPK adalah 20%.
d. Responsi (RES)
Responsi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan
mahasiswa peserta KKN-BBM dalam pengembangan
kapasitas diri (soft skills) melalui program KKN-BBM.
Responsi diselenggarakanoleh DPL pada akhir periode
KKN-BBM dengan cara tertulis atau lisan.Bobot nilai
responsi adalah 5%.
4. Nilai Akhir KKN-BBM
Nilai Akhir KKN-BBM merupakan hasil penggabungan dari
komponen nilai KSP + KM (PK, KK, K3, KRG) + LPK +

RES. Nilai Akhir tersebut ditetapkan melalui rapat koordinasi
antara DPL dengan Litbang Pemas.vApabila telah memenuhi
seluruh ketentuan yang berlaku, hasil nilai akhir dikirimkan
secara tertulis oleh Litbang Pemas kepada Fakultas.
Matrik Komponen Penilaian KKN-BBM;
Kinerja Mahasiswa (KM)
Penilai

KSP

DPL

10%

PK

KK

K3

KRG

15%

15%

15%

20%

LPK

RES

Jumlah

20%

5%

100%

F. Penyusunan Laporan Panitia KKN-BBM Secara Online
Untuk memenuhi akuntabilatas, Panitia KKN-BBM wajib
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KKN-BBM. Laporan ini
diserahkan kepada Rektor dan disiapkan juga untuk keperluan
audit internal dan eksternal.
Dalam penyusunan laporan, sumber atau bahan laporan
berasal dari laporan mahasiswa, dan DPL. Isi laporan
menggambarkan jalannya pelaksanaan program KKN-BBM secara
tahap demi tahap, mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap
penilaian secara online.
Dalam laporan tersebut disertakan pula pembahasan secara
analisis yang memungkinkan dapat disimpulkan.Hasil simpulan itu
dapat dijadikan sumbangan pikiran dan saran dalam peningkatan
pelaksanaan program KKN-BBM selanjutnya.Laporan yang
disusun bersifat deskriptif analisis secara online. Penilaian KKN
BBM dilakukan jika laporan online terisi semua secara benar dan
sistematis. Tidak ada bukti hardcopy kecuali MOU atau SPPD
dikumpulkan (sofecopy di litbangpemas).

G. Tindak Lanjut
Hasil evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan
program KKN-BBM Tahun 2019 digunakan untuk;

1. Penyiapan usulan proposal Hibah Dikti Tahun 2019 kategori
Desentralisasi, skim Program Pemberdayaan Masyarakat
Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT), dan Kategori
Penugasan, skim Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat
(PPIM), sebagaimana Buku Panduan XII DIKTI Tahun 2019;
2. Penyiapan usulan proposal Hibah Dikti Tahun2019 kategori
Kompetitif Nasional (individu/kelompok dosen), dengan skim
sebagai berikut;
a. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
b. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan
Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)
c. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)
d. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM).
3. Database untuk laporan rutin SIMLITABMAS DIKTI kategori
Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri Tahun 2019
4. Luaran Jurnal Abdimas dan/atau Prototype/R&D Tahun 2019
5. Penyiapan usulan Proposal Program Kreatifitas Mahasiswa
(PKM) dan Program Hibah Bina Desa (PHBD) Tahun
2019/2019
6. Rekomendasi dan Tindaklanjut Kerjasama antara UNISLA
dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau Desa untuk kontek
Riset maupun Pemberdayaan berkelanjutan lainnya;
7. Untuk mempersiapkan KKN Tahun 2019 menggunakan
pendekatan tematik

Bab IV
Program Kegiatan KKN-BBM

A. Kegiatan KKN-BBM
Dalam pelaksanaan KKN-BBM, ada beberapa program
kegiatan yang harus dilakukan oleh DPL, Pendamping DPL dan
Mahasiswa.
1. Kegiatan Umum
Adalah program yang dilakukan oleh peserta KKN-BBM di
desa selama pelaksanaan, disusun dan dijalankan berdasarkan
kemampuan dan ketrampilan skill individu dan/atau atas
kebutuhan desa atau masyakarat yang bersifat rutin maupun
tentatif (kondisional).
Proses perencanaanya melibatkan semua anggota KKNBBM dalam kelompoknya, dan menerima usulan dari
pemerintahan desa atau kelompok/institusi masyarakat
setempat secara terukur berdasarkan kebutuhan dan
kemampuan antara peserta KKN-BBM dan pihak terkait di
desa.
2. Kegiatan Utama
Adalah program wajib yang dilakukan oleh semua
kelompok KKN-BBM di desa sebagai program unggulan
universitas, yakni:
a. Gerakan Bakti Sosial;
Contoh kegiatan pengabdian masyarakat KKN-BBM
2019:

− FAI  Bantuan Alquran, Iqro, Buku Aswaja, pelatihan
agama, dll
− Peternakan Manajemen Kandang, Pembersihan
Kandang, sosialisasi pakan,dll
− PerikananPenebaran benih Ikan waduk/telaga,
sosialisasi pakan ikan ,dll
− Keguruan  Kampung literasi,perpus mini, dll
− Ekonomi Pengembangan UKM,BUMDES, dll
− Hukum LBH, sosialisasi Hukum atau narkoba,dll
− Teknik Plang nama/ arah petunjuk jalan, Elektro :
pemancar sinyal, IPAL mini, dll
− Kesehatan Bingkisan Posyandu, sosialisasi kesehatan,
3M demam berdarah ,dll
Keterangan di atas adalah contoh dalam pengabdian
masyarakat di Desa KKN BBM 2019, segala bentuk
kegiatan di serahkan sepenuhnya kepada Dosen
Pendamping Lapangan untuk mengembagkannya sesuai
dengan potensi desa masing-masing.
b. Pembuatan perbaikan dan Penulisan Sejarah, Profil serta
Potensi Desa secara Online atau wab.
Dilatarbelakangi adanya UU Desa No.6 tahun 2014
tentang Desa, menjadi rujukan dalam pembangunan Desa,
penataan dan tata kelola Desa, pemberdayaan desa,
pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan yang
terintegrasi serta berkeberlanjutan menuju Desa yang kuat,
mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan. Maka,
perlu adanya upaya bersama dalam rangka menggali
informasi dan potensi yang dimiliki desa untuk
disebarluaskan ke publik, detail konsepnya sebagaimana
terlampir.

3. Kegiatan Pilihan
Adalah program wajib yang dilakukan oleh semua
kelompok KKN-BBM di desa, dengan tema/topik unggulan
yang dipilih sesuai potensi desa dan/atau keinginan peserta
KKN maupun DPL dan Pendamping DPL.
a. Mahasiswa
Setiap kelompok KKN-BBM, minimal melaksanakan 2
(dua) program wajib di desa, yaitu Program Kreativitas
Mashasiswa (PKM) dan Program Hibah Bina Desa
(PHBD).Untuk kelengkapan administrasi dan sekaligus
sebagai bukti pelaksanaan program ini, maka diperlukan
adanya Surat Perjanjian (MoU) atau Nota kesepakatan dan
hasil dari kegiatan ini berupa laporan akhir, dan/atau
produk/prototype/R&D secara online.
b. DPL dan Pendamping DPL
Setiap DPL dan Pendamping DPL KKN-BBM, minimal
melaksanakan 1 (satu) program Pengabdian Kepada
Masyarakat (Abdimas) di desa (1 desa 1 program Abdimas)
baik secara invdividu maupun kelompok.Bentuk (skim)
program Abdimas mengacu pada buku panduan Hibah Dikti
XII Tahun 2019. Untuk kelengkapan administrasi dan
sekaligus sebagai bukti pelaksanaan program ini, maka
diperlukan adanya Surat Perjanjian (MoU) atau Nota
kesepakatan dan hasil dari kegiatan ini berupa laporan akhir,
poster, jurnal dan/atau produk/prototype/R&D.

B. Deskripsi dan Target Program
Perguruan tinggi dituntut mampu memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya untuk memajukan
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Setiap perguruan
tinggi harus dapat memenuhi Standar Nasional Pengabdian kepada
Masyarakat, yaitu kriteria minimal tentang sistem pengabdian

kepada masyarakat pada perguruan tinggi sebagaimaana
diamanatkan oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang
berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu
pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan
permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa.
Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), yang
kemudian dikuatkan kembali melalui Peraturan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dalam Bab I Ketentuan
Umum pada pasal 1 dinyatakan bahwa Standar Nasional
Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar
Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional
Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
Dalam upaya mengarahkan Perguruan Tinggi untuk memenuhi
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) khususnya dalam
pelaksanaan dharma Pengabdian kepada Masyarakat, setiap
perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat yang memenuhi delapan standar sebagai
berikut;
1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, yaitu merupakan
kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam
menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu
pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, yaitu merupakan
kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi
pengabdian kepada masyarakat.

3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, yaitu
merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan kegiatan.
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, yaitu
merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses
dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, yaitu
merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,
yaitu merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana
yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada
masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada
masyarakat.
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu
merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat, yaitu merupakan kriteria minimal sumber dan
mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat.
Tujuan Program Pengabdian kepada Masyarakat adalah
sebagai berikut:
1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan
ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil
Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas
kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat,
baik secara langsung maupun tidak langsung;

3. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat
tersisih (preferential optionfor the poor) pada semua strata,
yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik,sosial,
dan budaya; dan
4. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat
untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber
daya alam.
UNISLA mengarahkan kegiatan Pengabdian kapada
Masyarakat agar dilaksanakan dengan mengikuti standar dan
tujuan di atas. Penerapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
tersebut diharapkan menjadi pendorong bagi perguruan tinggi
untuk dapat:
1. Mewujudkan keunggulan program Pengabdian kepada
Masyarakat di perguruan tinggi;
2. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang
Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan
Pengabdian kepada Masyarakat; dan
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Pengabdian kepada
Masyarakat di Perguruan Tinggi.
Penilaian luaran pengabdian kepada masyarakat
memberikan porsi terbesar dari keseluruhan aspek penilaian kinerja
pengabdian kepada masyarakat. Luaran pengabdian kepada
masyarakat meliputi hasil publikasi, hasil hak kekayaan intelektual
(HKI), buku yang dihasilkan, kemitraan, dan luaran lainnya
dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut;
1. Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Jenis
luaran berupa publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat
meliputi artikel dalam jurnal (internasional, nasional, atau
lokal), tulisan/berita dalam media masa (koran, majalah,
tabloid, TV, atau media online), dan makalah yang disajikan

2.

3.

4.

5.

dalam forum ilmiah/seminar (internasional, nasional, atau
regional).
Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Produk, dan Kemitraan.
Jenis luaran hasil pengabdian kepada masyarakat yang
termasuk luaran HKI, yaitu paten, paten sederhana,
perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merk dagang, rahasia
dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan
desain tata letak sirkuit terpadu. Luaran hasil kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang dapat diberikan poin
penilaian termasuk produk.
Buku. Luaran pengabdian juga bisa berupa buku ajar, buku
teks, modul, panduan praktis yang ber-ISBN. Juga bisa berupa
buku profil daerah, profil usaha, katalog kegiatan seni, katalog
karya seni, novel, kumpulan puisi atau cerpen ber-ISBN. Untuk
luaran berupa buku ini data yang diperlukan adalah nama
dosen, NIDN, program studi, judul buku, nomor ISBN, nama
penerbit, tahun terbit, edisi cetakan, dan jumlah halaman.
Mitra. Luaran kegiatan juga dapat berupa mitra yang terbentuk
dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang
tercakup dalam kelompok ini meliputi mitra baik yang non
produktif maupun yang produktif (IRT/UMKM), mitra
CSR/pemda/industri (UKM), mitra produksinya meningkat,
mitra yang kualitas produknya meningkat, mitra yang berhasil
melakukan ekspor atau pemasaran antar pulau, mitra yang
menghasilkan usahawan muda , mitra yang omsetnya
meningkat, mitra yang tenaga kerjanya meningkat, dan mitra
yang kemampuan manajemennya meningkat. Data yang
disampaikan meliputi nama dosen, NIDN, judul kegiatan, nama
mitra/CSR/pemda/industri, alamat, contact person, dan nilai
tambah akibat kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Luaran Iptek Lainnya. Selain publikasi, HKI, buku, dan
Mitra, luaran pengabdian lainnya yang dapat disampaikan
meliputi teknologi tepat guna (TTG) , model,

prototipe/purwarupa, karya desain, seni kriya, bangunan dan
arsitektur dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Data yang disampaikan meliputi nama dosen, NIDN, program
studi, judul luaran dan deskripsi singkat luaran.
6. Aspek Revenue Generating. Pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat bertujuan untuk meningkatkan peran dosen di
perguruan tinggi dalam melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat melalui penerapan Ipteks, meningkatkan kandungan
nilai komersial dan akademis hasil-hasil pengabdian dan
penerapan Ipteks yang diaplikasikan kepada masyarakat umum
maupun masyarakat industri.
Masa dalam pelaksanaan KKN-BBM ini, merupakan
momentum untuk merealisasikan kemampuan keilmuan dosen
yang menjadi DPL dan Pendamping DPL dalam bentuk 1 (satu)
Program Abdimas yang mengarah pada pemenuhan dan tuntutan
untuk meningkatkan klaster kampus (great campus) yang mengacu
pada standar Kemenristek Dikti dalam setiap tahunnya. Target
yang ingin dicapai adalah;
1. Perguruan Tinggi
Proposal Hibah Dikti Tahun 2019 kategori Desentralisasi,
skim Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan
Tinggi (PPMUPT), dan Kategori Penugasan, skim Program
Penerapan Iptek kepada Masyarakat (PPIM), sebagaimana
Buku Panduan XII DIKTI Tahun 2019;
2. Dosen
Proposal Hibah Dikti Tahun 2019 kategori Kompetitif
Nasional (individu/kelompok dosen), dengan skim sebagai
berikut;
a. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
b. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan
Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)
c. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)

d. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM).
e. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS)
f. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPUD)
Selanjutnya, untuk pemenuhan dan tuntutan di bidang
kemahasiswaan, KKN-BBM kita jadikan momentum untuk
menselaraskan antara program universitas dengan pemerintah
(Bilmawa Dikti).Setiap kelompok peserta KKN-BBM yang berada
di desa wajib melakukan 1 (satu) Program Hibah Bina Desa
(PHBD) dan 1 (satu) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
1. PHBD
Mahasiswa adalah luaran dari sistem pendidikan nasional
yang akan menjadi penggerak bangsa di masa depan. Oleh
karena itu, salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dapat
diukur dari kualitas mahasiswanya saat ini.Mahasiswa yang
berkualitas adalah mahasiswa yang memiliki multi kecerdasan,
kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial.Oleh
karena itu, proses pembelajaran perguruan tinggi harus mampu
mengembangkan soft skills dan hard skills mahasiswa serta
mampu membangkitkan, menumbuhkan, dan mengembangkan
berbagai dimensi kecerdasan tersebut. Soft skills mahasiswa
dapat dikembangkan melalui berbagai program, salah satunya
melalui pemberdayaan masyarakat.Sehubungan dengan itu
UNISLA memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk
terjun membangun desa, melalui Program Hibah Bina Desa
(PHBD).
Mahasiswa pelaksana PHBD ini diharapkan mampu
menumbuhkan rasa peduli dan berkontribusi kepada
masyarakat di desa agar terbangun desa binaan yang aktif,
mandiri, berwirausaha, dan sejahtera.Di sisi lain, masyarakat
desa diharapkan mampu menemukan dan mengembangkan
potensi yang sudah ada untuk diwujudkan menjadi kegiatan
nyata atau mengembangkan kegiatan yang telah dirintis

masyarakat menjadi lebih berkembang dan bermanfaat
sehingga dapat mewujudkan ketahanan nasional di wilayah
Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Lamongan.
a. Misi, penyelenggaraan PHBD adalah:
1) Membentuk mahasiswa yang berkarakter positif,
empatik, peduli, ulet dan kreatif, bertanggung jawab dan
mampu bekerjasama untuk memberdayakan masyarakat;
2) Menemukan atau mengembangkan potensi desa untuk
pemberdayaan masyarakat;
3) Membangun kerjasama yang baik antara mahasiswa,
perguruan tinggi, pemerintah daerah, swasta dan
masyarakat khususnya yang tinggal di pedesaan
b. Tujuan, terbukanya kesempatan mahasiswa untuk berperan
aktif dalam pembangunan, melalui program pengabdian
kepada masyarakat yaitu:
1) Membantu mengatasi permasalahan pendidikan,
kesehatan, ekonomi dan lingkungan yang dihadapi
masyarakat desa melalui upaya peningkatan kesadaran/
sikap, wawasan/pengetahuan dan keterampilan;
2) Menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat melalui
inovasi teknologi yang dilaksanakan dalam tim kerja
yang bersifat interdisipliner dan kolaboratif;
3) Membangun kemitraan dengan stakeholder terkait dalam
mewujudkan program;
4) Menjadikan lokasi PHBD sebagai desa binaan kampus.
c. Lingkup, Lingkup bidang PHBD meliputi pendidikan,
pertanian, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan
lingkungan. Kegiatan yang diusulkan harus bersifat strategis
dan berkelanjutan berdasarkan potensi dan identifikasi
masalah masyarakat serta memiliki roadmap yang jelas
yang menggambarkan partisipasi masyarakat, perguruan
tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha/industri.

d. Tema, tema Program Hibah Bina Desa antara lain:
1) Pengentasan kemiskinan;
2) Kesehatan;
3) Pendidikan;
4) Ketahanan dan keamanan pangan;
5) Energi baru dan terbarukan;
6) Lingkungan dan keanekaragaman hayati;
7) Mitigasi bencana;
8) Budaya dan Seni/industri kreatif/pariwisata;
2. PKM
Lulusan Perguruan Tinggi dituntut untuk memiliki academic
knowledge, skill of thinking, management skill, dan
communication skill. Kekurangan atas salah satu dari
keempatketerampilan/kemahiran tersebut dapat menyebabkan
berkurangnya mutu lulusan. Sinergisme akan tercermin melalui
kemampuan lulusan dalam kecepatan menemukan solusi atas
persoalan atau yang dihadapinya. Perilaku dan pemikiran yang
ditunjukkan akan bersifat konstruktif realistis, artinya kreatif
(unik dan bermanfaat) serta dapat diwujudkan. Kemampuan
berpikir dan bertindak kreatif pada hakekatnya dapat dilakukan
setiap manusia apalagi yang menikmati pendidikan tinggi.
Kreativitas merupakan penjelmaan integratif dari tiga faktor
utama dalam diri manusia, yaitu: pikiran (kognitif), perasaan
(afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Dalam faktor
pikiran terdapat imajinasi, persepsi dan nalar.Faktor perasaan
terdiri dari emosi, estetika dan harmonisasi.Sedangkan faktor
keterampilan mengandung bakat, faal tubuh dan pengalaman.
Dengan demikian, agar mahasiswa dapat mencapai level
kreatif, ketiga faktor termaksud diupayakan agar optimal dalam
sebuah kegiatan yang diberi nama Program Kreativitas
Mahasiswa (PKM).

PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa
mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan
penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi.
Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang
cendekiawan, wirausahawan serta berjiwa mandiri dan arif,
mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan
kemampuan, keahlian, sikap, tanggungjawab, membangun
kerjasama tim maupun mengembangkan kemandirian melalui
kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni.
PKM secara umum bertujuan untuk meningkatkan iklim
akademik yang kreatif, inovatif, visioner, solutif dan mandiri.
Meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di Perguruan
Tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan akademis dan/atau profesional yang
dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya
budaya nasional.
Jenisnya PKM yang bisa disinkronisasi dalam pelaksanaan
KKN-BBM, meliputi;
a. PKM-Penelitian (PKM-P)
Merupakan program penelitian yang dimaksudkan untuk
mampu menjawab berbagai macam permasalahan keilmuan.
Program ini dikelompokan menjadi penelitian bidang
eksakta (PKM- PE) dan sosial humaniora (PKM-SH).
PKM-PE merupakan program penelitian yang
dimaksudkan untuk mampu menjawab berbagai macam
permasalahan yang berkaitan dengan isu terkini bidang
eksakta, misalnya mengidentifikasi faktor penentu mutu
produk, inventarisasi atau eksplorasi sumber daya,
modifikasi produk, identifikasi dan pengujian khasiat
senyawa kimia bahan alam.
PKM-PSH merupakan program penelitian untuk
memecahkan masalah sosial humaniora, misalnya survei

kesehatan anak jalanan, metode pembelajaran aksara daerah
di siswa sekolah dasar, pengembangan metode pembelajaran, laju pertumbuhan ekonomi di sentra kerajinan,
permasalahan psikologi, budaya, seni yang mewarnai
perilaku masyarakat dan hal-hal yang berkaitan dengan
kearifan lokal.
b. PKM-Kewirausahaan (PKM-K)
Merupakan program pengembangan ketrampilan
mahasiswa dalam berwirausaha dan berorientasi pada profit.
Komoditas usaha yang dihasilkan dapat berupa barang atau
jasa yang selanjutnya merupakan salah satu modal dasar
mahasiswa berwirausaha dan memasuki pasar.Jadi pemeran
utama berwirausaha dalam hal ini adalah mahasiswa, bukan
masyarakat, ataupun mitra lainnya.
c. PKM-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M)
Merupakan program penerapan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni dalam upaya peningkatan kinerja,
membangun keterampilan usaha, penataan dan perbaikan
lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, sosialisasi
penggunaan obat secara rasional, pengenalan dan
pemahaman aspek hukum adat, upaya penyembuhan buta
aksara dan lain-lain bagi masyarakat baik formal maupun
non-formal, yang sementara ini dinilai kurang produktif.
Disyaratkan dalam Proposal program ini adanya komitmen
bekerjasama secara tertulis dari komponen masyarakat yang
akan dibantu/menjadi khalayak sasaran. Mitra PKMM-M
adalah masyarakat yang tidak berorientasi profit.
d. PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T)
Merupakan program bantuan teknologi (mutu bahan
baku, prototipe, model, peralatan atau proses produksi,
pengolahan limbah, sistem jaminan mutu, kemasan dan lainlain) atau manajemen (perbaikan mutu kinerja SDM,
pemasaran, pembukuan, status usaha, HaKI dan lain-lain)

atau lainnya bagi industri berskala mikro atau kecil (industri
rumahan, pedagang kecil atau koperasi), menengah atau
bahkan berskala besar, yang menyangkut kepentingan
masyarakat luas dan sesuai dengan kebutuhan calon mitra
program. Mitra program yang dimaksud dalam hal ini
adalah kelompok masyarakat yang berorientasi pada profit,
misalnya: pedagang, klinik bersalin, penyedia jasa dan
sebagainya.
PKM-T mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan
mitra terlebih dahulu, karena produk PKM-T merupakan
solusi atas persoalan prioritas mitra. Dengan demikian, di
dalam usul program harus dilampirkan Surat Pernyataan
Kesediaan Bekerjasama dari Mitra.

C. Ketentuan
KKN-BBM merupakan pemenuhan kebutuhan Akademik
(bagi mahasiswa), dan pemenuhan Abdimas mandiri dosen,
sehingga Litbang Pemas UNISLA mengarahkan pelaksanaan
keduanya menuju ketercapaian program-program yang digariskan
oleh Kemenristek Dikti.
Guna menghindari pemahaman/anggapan yang kurang benar dan
mengantisipasi terjadinya polemik dikemudian hari, maka kami
menegaskan bahwa setiap hasil proposal, laporan dan luaran yang
di dapat dari pelaksanaan KKN-BBM ini, semuanya dikelola oleh
Litbang Pemas UNISLA yang selanjutnya dipergunakan untuk
kepentingan universitas.

Bab V
Penutup

Demikian pedoman pelaksanaan KKN-BBM UNISLA yang
kami buat, semoga dapat memberikan gambaran dan acuan bagi pihakpihak yang memerlukan. Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih
kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam melaksanakan
program KKN-BBM ini dan semoga KKN-BBM ini dapat bermanfaat
bagi Pengembangan Masyarakat Desa khususnya dan pembangunan
Kabupaten Lamongan pada umumnya sehingga sasaran pembangunan
melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi kegiatan nyata dan dapat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Lampiran - Lampiran

Lampiran 1

Baksos (bakti sosial)
Contoh Kegiatan Pengabdian Masyarakat KKN-BBM 2019
1. FAI  Bantuan Alquran, Iqro, Buku Aswaja, pelatihan agama, dll
2. Peternakan Manajemen Kandang, Pembersihan Kandang,
sosialisasi pakan,dll
3. PerikananPenebaran benih Ikan waduk/telaga, sosialisasi pakan
ikan ,dll
4. Keguruan  Kampung literasi,perpus mini, dll
5. Ekonomi Pengembangan UKM,BUMDES, dll
6. Hukum LBH, sosialisasi Hukum atau narkoba,dll
7. Teknik Plang nama/ arah petunjuk jalan, Elektro : pemancar
sinyal, IPAL mini, dll
8. Kesehatan Bingkisan Posyandu, sosialisasi kesehatan, 3M
demam berdarah ,dll
Keterangan di atas adalah contoh dalam pengabdian masyarakat di
Desa KKN BBM 2019, segala bentuk kegiatan di serahkan sepenuhnya
kepada Dosen Pendamping Lapangan untuk mengembagkannya sesuai
dengan potensi desa masing-masing.

Lampiran 2

FORMAT LAPORAN UMUM
KKN-BBM UNISLA 2019
JUDUL
PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan KKN
C. Manfaat dan Sasaran KKN
D. Pelaksanaan KKN
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI KKN
A. Sejarah Desa
B. Topografi Desa
C. Struktur Organisasi
D. Jenis dan Bentuk Organisasi Lain Yang Ada di Desa
E. Keadaan Penduduk
F. Keadaan Alam dan Kemanfaatannya
BAB III KONDISI EKSOSBUDHANKAM DI DESA
A. Kondisi Ekonomi
B. Tingkat Keragaman Penduduk
C. Kondisi Sosial Politik
D. Potensi Sosial Budaya
E. Tingkat Kriminal dan Kondisi Keamanan

BAB IV PROGRAM KERJA KKN
A. Program Kerja Yang Direncanakan
B. Realisasi Program Kerja
C. Faktor Pendukung Program Kerja
D. Faktor Penghambat Program Kerja
E. Solusi Penghambat Program Kerja
F. Pembahasan
BAB V PENUTUP
A. Simpulan
B. Penutup
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A. Rekapitulasi Kegiatan Mingguan
B. Foto Kegiatan

Lampiran 3

FORMAT PROPOSAL ABDIMAS
HALAMAN COVER
IDENTITAS PENGUSUL (terlampir)
RINGKASAN
Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang membuat
permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan
masing-masing skema pengabdian masyarakat dan juga membuat uraian
secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis
dengan jarak satu spasi
PENDAHULUAN
Maksimal 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan
permasalahan.
SOLUSI PERMASALAHAN
Maksimal 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang
ditawarkan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi
secara sistematis.
METODE PELAKSANAAN
Maksimal 2000 kata menjelaskan tahapan atau langkah-langkah
dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan
untuk mengatasi
permasalahan mitra. Uraikan juga kepakaran dan tugas masing-masing
anggota tim pengabdian masyarakat.
LUARAN DAN TARGET CAPAIAN
Isi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian dan status
pencapainnya, cantumkan nama jurnal yang dituju dan jika luaran
berupa buku cantumkan nama penerbit yang dituju.

ANGGARAN
Justifikasi anggaran disusun secara rinci
JADWAL KEGIATAN
DAFTAR PUSTAKA
PERSETUJUAN / PERNYATAAN MITRA
Pesetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah
disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap diatas
kertas bermeterai 6000
GAMBARAN IPTEK
Maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan
dilaksanakan pada mitra.
PETA LOKASI
Peta lokasi yang dilengkapi dengan penjelasan jarak antara mitra
dengan Perguruan Tinggi
Nb: Lebih detailnya silahkan pelajari Panduan Hibah Pengabdian
Masyarakat Kemenristekdikti Tahun 2019

Lampiran 4

FORMAT JURNAL ABDIMAS
FORMAT TULISAN.
Naskah diketik dua spasi pada kertas HVS ukuran A4 dengan
marjin 2 cm dan huruf bertipe Arial berukuran 11 point. Setiap halaman
diberi nomor secara berurutan. Gambar dan Tabel dikelompokkan
bersama di bagian akhir naskah pada lembaran terpisah. Naskah ditulis
tidak lebih dari 20 halaman (termasuk Gambar dan Tabel).
JUDUL
Ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, judul artikel harus
spesifik dan efektif (maksimal 15 kata)
NAMA LENGKAP PENULIS
Nama penulis lengkap tanpa gelar, penulis untuk korespondensi
dilengkapi nomor telepon/handphone, e-mail,danfax
NAMA LEMBAGA/INSTITUSI
Disertai alamat lengkap dengan nomor kode pos.
ABSTRAK
Dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, masing-masing
tidak lebih dari dari 250 kata.
KATA KUNCI (keywords)
Ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris terdiri atas tiga sampai
lima kata yangdiletakkan di bawah abstrak/abstract dankata kunci
dituliskan menurut abjad.

PENDAHULUAN
Berisi latar belakang kegiatan yang dilakukan dengan kalimat yang
singkat, padat, dan jelas. Pada pendahuluan ini juga disertakan tujuan
kegiatan yang dituliskan pada akhir bab.
METODE
Berisi lokasi dan partisipan kegiatan, bahan dan alat, metode
pelaksanaan kegiatan, metode pengumpulan data, pengolahan dan
analisis data.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Disajikan dalam bentuk teks, Tabel maupun Gambar. Hasil dan
pembahasan berisi pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi,
dampak dan upaya keberlanjutan kegiatan.
KUTIPAN
Langsung dalam naskah disajikan dalam tanda kutip dan diberikan
keterangan pada footnote (catatan kaki).
SIMPULAN
Memuat makna hasil kegiatan dan jawaban atas tujuan kegiatan
serta saran atau rekomendasi kebijakan untuk keberlanjutan program.
UCAPAN TERIMA KASIH (bila diperlukan)
Dapat digunakan untuk menyebutkan sumber dana kegiatan yang
hasilnya dilaporkan pada jurnal ini dan memberikan penghargaan
kepada beberapa institusi.
DAFTAR PUSTAKA
Sesuai dengan yang diacu dalam tubuh tulisan dan diutamakan
menggunakan pustaka primer. Cara penulisannya seperti contoh berikut
ini:

Penulisan acuan dari jurnal:
Bell JD, Bartley DM, Lorenzen K, Loneragan NR. 2006. Restocking
and stock enhancement of coastal fisheries: Potential, problems and
progress. Fisheries Research. 80(1): 1–8.
Penulisan acuan dari buku:
Gray JS, Elliott M. 2009. Ecology of Marine Sediment. Oxford
University Press, Oxford (GB).

Lampiran 5

FORMAT PROPOSAL PKM
(Mengacu pada pedoman PKM-Pengabdian kepada
Masyarakat Tahun 2017)
HALAMAN SAMPUL (Terlampir).
HALAMAN PENGESAHAN (Terlampir).
DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN
Uraikan latar belakang dan permasalahan atas kegiatan yang
diusulkan. Pada bab ini jugauraikan secara kuantitatif potret, profil dan
kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkandalam kegiatan PKM-M.
Uraikan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial,ekonomi
maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan.
Luaranyang diharapkan dari kegiatan ini dan manfaat kegiatan juga
harus disajikan pada bab ini.
BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN
Penjelasan mengenai kondisi masyarakat sasaran yang akan
menerima kegiatanpengabdian agar diuraikan secara faktual. Uraikan
permasalahan yang dihadapimasyarakat yang membutuhkan bantuan
penyelesaiannya.Hindari adanya kegiatanpenelitian atau kegiatan survei
dalam Proposal PKM-M.
BAB 3. METODE PELAKSANAAN
Pada bagian ini uraikan secara jelas teknik, cara pelaksanaannya
(pelatihan, pendampingan, demplot, konsultasi, rekayasa social dll),
teknik pengumpulan, pengolahandan analisis data serta tahapan
pekerjaan dalam menyelesaikan permasalahan dansekaligus pencapaian
tujuan program.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran Biaya
Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai kebutuhan dan mengikuti
format Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya PKM-M
No
1
2
3
4

Jenis Pengeluaran
Peralatan penunjang, ditulis sesuai kebutuhan.
Bahan habis pakai, ditulis sesuai dengan
kebutuhan.
Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan
apa.
Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar,
laporan, lainnya sebutkan
Jumlah

Biaya

Rp.

4.2 Jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan dan disusun
dalam bentuk barchart untuk rencana kegiatan yang diajukan dan sesuai
dengan format pada Lampiran
10.1.LAMPIRAN
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping yang
ditandatangani(terlampir)
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan (terlampir)
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
(terlampir)
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana (terlampir)
Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra (harus ada)
(terlampir)
Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja.
Nb : Lebih detailnya silahkan
Kemenristekdikti Tahun 2017

pelajari

pedoman

PKM
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FORMAT PROPOSAL PHBD
(Mengacu pada pedoman Hibah PHBD
Kemenristekdikti Tahun 2019)
Tema Program Hibah Bina Desa antara lain:
1. Pengentasan kemiskinan;
2. Kesehatan;
3. Pendidikan;
4. Ketahanan dan keamanan pangan;
5. Energi baru dan terbarukan;
6. Lingkungan dan keanekaragaman hayati;
7. Mitigasi bencana;
8. Budaya dan Seni/industri kreatif/pariwisata;
COVER (Contoh Terlampir)
Judul hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi
gambaran kegiatan yang diusulkan.
HALAMAN PENGESAHAN (Contoh Terlampir)
LATAR BELAKANG MASALAH
 Uraikan secara jelas potret, profil, dan kondisi masyarakat sasaran
yang akan dilibatkan.
 Uraikan kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi
maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan
dilaksanakan.
 Deskripsikan hasil survei awal yang telah dilakukan.
PERUMUSAN MASALAH
 Rumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diselesaikan
mengacu pada tema-tema kegiatan yang telah ditetapkan.




Tunjukkan masalah yang menjadi prioritas dalam program yang
akan dilaksanakan
Perumusan masalah tidak harus dalam bentuk pertanyaan.

TUJUAN
 Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik dan merupakan
kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah program selesai
dilaksanakan.
 Rumusan tujuan harus jelas dan dapat terukur.
INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM
Setiap pengusul perlu membuat rumusan indikator keberhasilan
program untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan
PHBD.Keberhasilan program diketahui dengan membandingkan
perubahan- perubahan indikator yang terjadi sebelum dan sesudah
pelaksanaan PHBD. Indikator- indikator tersebut adalah:
 Perubahan
perilaku
masyarakat
(pengetahuan,
sikap
mental/kesadaran dan keterampilan). Uraikan dengan jelas
perubahan tiga ranah perilaku masyarakat yang akan terjadi pasca
PHBD. Jelaskan pula cara untuk mengukur perubahan tersebut.
 Perubahan fisik. Deskripsikan dengan jelas perubahan-perubahan
fisik yang akan terjadi di masyarakat pasca PHBD dan jelaskan
cara mengukur perubahan fisik tersebut.
 Terjalinnya kemitraan dengan berbagai pihak. Gambarkan
perencanaan kemitraan yang akan dijalin selama pelaksanaan
PHBD dan pasca PHBD. Lengkapi dengan peran masing-masing
mitra,
 Terbentuknya kelembagaan lokal di masyarakat yang akan
meneruskan dan mengembangkan program.
 Uraikan kelembagaan baru apa saja yang akan dihasilkan dengan
pelaksanaan PHBD yang akan berperan sebagai pelanjut program.
 Dihasilkannya rancangan program tindak lanjut pasca PHBD.



Gambarkan rancangan program tindak lanjut yang akan dilakukan
setelah pelaksanaan PHBD berakhir sesuai kontrak.

LUARAN YANG DIHARAPKAN
Luaran yang diharapkan dari PHBD agar dikemukakan secara
ekplisit dengan menyertakan:
1. Manual/panduan aplikasi teknologi produk PHBD;
2. Inovasi;
3. Profil dan poster hasil pelaksanaan program;
4. Publikasi media massa.
5. Jejaring yang terbentuk
MANFAAT
Jelaskan manfaat yang akan diperoleh bagi masyarakat sasaran dan
pihak-pihak lain, dari berbagai aspek, pada saat kegiatan berlangsung
maupun setelah program selesai dilaksanakan.
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN
 Penjelasan mengenai kondisi awal masyarakat sasaran yang akan
menerima kegiatan pengabdian agar diuraikan secara faktual
dengan dilengkapi data-data yang cukup, lokasi daerah sasaran
ditunjukkan dengan media elektronik misalnya google map.
 Uraikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
METODE PELAKSANAAN
Inti PHBD adalah merubah cara berpikir untuk mewujudkan
kemandirian dalam mencapai kesejahteraan melalui pemberdayaan
masyarakat desa yang berkelanjutan dan dilaksanakan dalam kemitraan
multi pihak. Dengan demikian metode pelaksanaan PHBD harus
mencerminkan poin-poin inti tersebut. Bab ini berisi hal-hal berikut:
1. Uraian hasil survei awal dikaitkan dengan tema yang dipilih.
2. Uraian potensi-potensi lokal yang ada di masyarakat yang
berpotensi untuk meningkatkan keberhasilan program.

3. Uraian tentang khalayak sasaran.
4. Uraian metode pemberdayaan masyarakat dan tahapan kegiatan
yang akan dilakukan mengacu kepada indikator keberhasilan yang
digunakan dalam pelaksanaan program.
5. Uraian penguasaan teknologi, sistem atau model yang diterapkan.
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah enam bulan sejak
ditandatangani kontrak bantuan PHBD.Program ini diharapkan dapat
ditindaklanjuti secara mandiri.
BIAYA
Jumlah biaya kegiatan PHBD maksimal Rp 45.000.000,- (Empat Puluh
Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan biaya tersebut tidak diperkenankan
untuk membeli alat yang berkaitan dengan kesekretariatan dan
Honorarium bagi tim pelaksana, dosen pendamping, ataupun tenaga
pembantu lainnya.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN PELAKSANA (Contoh Terlampir)
SURAT PERNYATAAN SURVEY (Contoh Terlampir)
Nb: Lebih detailnya silahkan pelajari pedoman PHBD Tahun 2019

Lampiran 7 Format jurnal abdimas

JUDUL TULISAN SINGKAT DAN PADAT
TIDAK LEBIH DARI 15 KATA (14pt Bold)
Author1, Author2, Author3
Jurusan, Fakultas, Universitas
3
Jurusan, Fakultas, Universitas
Alamat
Telp
E-mail:abcd@gmail.com

1,2

ABSTRAK
Abstrak ditulis sepanjang 150-200 kata. Khusus untuk Abstrak,
teks ditulis dengan ukuran font 10 pt dan jenis huruf Times New Roman
serta jarak antar baris satu spasi. Bagian Abstrak harus memuat inti
permasalahan yang akan dikemukakan, metode pemecahannya, dan
hasil-hasil temuan yang diperoleh serta simpulan. Abstrak untuk
masing-masing bahasa hanya boleh dituliskan dalam satu paragraf saja
dengan format satu kolom.
Kata Kunci: petunjuk penulisan, jurnal administrasi, template artikel
ABSTRACT
The abstrct number of words is 150-200. Special for the abstract
section, the font of thext should 10 pt and using Times New Roman. The
single spacing should be used between lines in this article. The abstract
should be typed as concise as possible and should be composed of:
problem statement, method, scientific finding results, and short
conclusion. The abstract should only be typed in one paragraph and
one-column format.
Keywords: petunjuk penulisan; jurnal administrasi; template artikel

PENDAHULUAN
Pendahuluan berisi latar belakang umum, analisis situasi, kajian
literatur terdahulu (state of the art) sebagai dasar pernyataan kebaruan
ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan. Di
bagian akhir pendahuluan harus dituliskan tujuan kajian artikel tersebut.
Di dalam format artikel ilmiah tidak diperkenankan adanya tinjauan
pustaka sebagaimana di laporan penelitian, tetapi diwujudkan dalam
bentuk kajian literatur terdahulu (state of the art) untuk menunjukkan
kebaruan ilmiah artikel tersebut.
METODE
Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk
metode analisis. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian
permasalahan dituliskan di bagian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian
kepada masyarakat dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang
diperoleh dari hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan dan harus
ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil kegiatan pengabdian
kepada masyarakat dan temuan harus bisa menjawab permasalahan di
bagian pendahuluan.
SIMPULAN
Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menggambarkan
jawaban dari perasalahan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi
lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan.
Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan
selanjutnya dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA
Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks artikel harus
didaftarkan di bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi
pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer dan diterbitkan
10 (sepuluh) tahun terakhir.
Contoh Penulisan Daftar Pustaka Sebagai Berikut:
Ginting, Nurjaina. 2005. Teknologi Daur Ulang Limbah Cair.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Mustika, I Wayan. 2007. Membangkitkan Kembali Tari Bedoyo Tulang
Bawang di Kota Menggala Lampung. Jurnal Humaniora, 19,
135-142.
http://www.boyolalikab.go.id/index2.php/(diunduh 9 Juni 2017)

Lampiran 8

Lampiran 9

SCHEDULLE KKN-BBM UNISLA 2019

No.
A.
1
2

3
4

5
6

7

8

9

10

URAIAN
TANGGAL
KEGIATAN
TAHAP PRA PELAKSANAAN
Rapat Dengan Wakil
8 Januari
Rektor 1
2019
Rapat Internal Litbang 9 Januari
(Pembahasan Awal
2019
KKN-BBM)
Rapat Litbang dengan 14 Januari
Kaprodi
2019
Rekomendasi Panitia
15-19
dan DPL ( melalui SK Januari
Dekan )
2019
Rapat Internal Litbang 21 Januari
(Pembahasan Jadwal)
2019
Pembentukan &
26 Januari
Pelantikan Panitia
2019
KKN-BBM
Rapat Koordinasi
1 Februari
dengan Dekan
2019
(Sosialisasi Rencana
& Jadwal KKN-BBM)
Rapat Internal Panitia
2 Februari
(Persiapan sistem
2019
Pendaftaran, Sistem
Pelaporan, Rencana
Lokasi KKN dan
persiapan FGD I )
FGD dengan DPMD ( 7 Februari
Potensi dan Lokasi
2019
KKN)
Survey Awal (
11-16
Peninjauan Lokasi)
Februari
2019

PELAKSANA

TEMPAT

Unisla

Kampus

Litbang Pemas

Kampus

Unisla

Kampus

Dekan

Kampus

Litbang Pemas

Kampus

Rektorat

Kampus

Panitia

Kampus

Panitia

Kampus

Panitia

Kampus

Sie Perijinan &
Survey

Lokasi
KKNBBM

11

Pendaftaran KKN
Gelombang I

12

Rapat Internal Panitia
( Penentuan
Tema,Rencana
Anggaran Pendapatan
dan Belanja KKN dan
Penetapan Lokasi
KKN-BBM)
Rapat Internal
(Pembahasan
Pemetakan Pola,
Program Utama &
Draf Pedoman )
Rapat Internal IV (
Penyusunan Pedoman
& Penyusunan Draf
Proposal/Tor KKNBBM untuk Perizinan
& Kecamatan)
Pendaftaran KKN
Gelombang II
Rapat Internal
(Finalisasi
Penyusunan Pedoman
KKN-BBM, Program
Utama, Proposal/Tor
KKN-BBM)
Rapat Koordinasi &
Brainstorming
Pedoman KKN-BBM
& Program Utama
dengan pimpinan
Fakultas
Audiensi ke
Kecamatan
Perizinan ke
Bangkespol, izin
pasang spanduk
perizinan tingkat

13

14

15
16

17

18
19

11-28
Februari
2019
16 Februari
2019

Sie
Pendaftaran

Kampus

Panitia

Kampus

19 Februari
2019

Panitia

Kampus

25 Februari
2019

Panitia

Kampus

1-31 Maret
2019
6 Maret
2019

Sie
Pendaftaran
Panitia

Kampus

14 Maret
2019

Panitia &
Dekan

Kampus

18-23 Maret
2019
25 Maret- 6
April 2019

Sie Perijinan &
Survey
Sie Perijinan &
Survey

Instansi
Terkait
Instansi
Terkait

Kampus

20

21

kabupaten dan tingkat
kecamatan
Pendaftaran KKNBBM Gelombang III

1-27 April
2019

Sie
Pendaftaran
dan Validasi
Peserta
Panitia

Kampus

18 April
2019
25 April
2019
29 April
2019

Panitia &
Korpus
Panitia & DPL

Kampus

Panitia

Kampus

29-30 April
2019

Sie
Pendaftaran
dan Validasi
Peserta
Sie Acara &
Pembekalan
Sie
kesekretariatan
& sie humas,
pubdedok

Kampus

9-18 Mei
2019

Mahasiswa &
DPL

15 Mei
2019

Panitia

Lokasi
KKNBBM
Kampus

Rapat Internal (
Persiapan
Pembekalan, Target
CSR, Rencana
Rekrutmen Calon
Korpus dan Kordes )
Rapat Koordinasi
dengan Korpus
Rapat Koordinasi
dengan DPL
Rapar Internal
(Monitoring dan
Evaluasi Persiapan
Pembekalan KKN)
Pengumuman
Pembagian Kelompok
Peserta KKN BBM

10 April
2019

26

Pembekalan KKN

27

Rapat Koordinasi
Dengan Korpus,
Kordes, & DPL
(Penyerahan Proposal
Proker Kelompok dan
Pelatiahan Sistem
Pelaporan KKNBBM)
Observasi Lapangan
DPL & Mahasiswa

2-3 Mei
2019
8 Mei 2019

22
23
24

25

28

29

Rapat Internal
(MONEV sistem
pelaporan KKN-BBM,
Persiapan Seminar dan

Kampus

Kampus

Kampus
Kampus

30

31
32

33

34

35

B.
1
2

3

4

5

Lokakarya)
Rapat Internal (
MONEV Persiapan
Seminar dan
Lokakarya)
Seminar dan
Lokakarya KKN
Rapat Internal
(Persiapan Upacara
Pembukaan,
Pembagian Logistik &
Penyusunan Jadwal
Monev )
Pembagian Logistik

22 Mei
2019

Panitia

Kampus

23 Mei
2019
15 Juni
2019

Sie Acara &
Pembekalan
Panitia

Kampus

17-28 Juni
2019

Sie
Akomodasi,
Transportasi &
Logistik
Sie humas &
pubdedok

Kampus

Panitia

Kampus

Sie Acara &
Monev
Mahasiswa &
DPL

Kampus

Rapat Koordinasi
22 juni 2019
Pemantapan Pelatihan
Sistem Pelaporan
Dengan DPL &
Kordes
Rapat Internal
28 juni 2019
(Monitoring dan
Evaluasi Persiapan
Pembukaan)
TAHAP PELAKSANAAN
Upacara Pembukaan
29 juni 2019
KKN-BBM
Pembukaan dan
1 Juli 2019
Penyerahan Proposal
Kelompok ke Desa
Pelaksanaan Proker
2-18 Juli
Kelompok KKN-BBM 2019
Penyusunan &
Pengisian Laporan
KKN Kelompok di
Sistem
Penutupan dan
Penyerahan Laporan

Mahasiswa

19-20 Juli
2019

Mahasiswa &
DPL

21 Juli 2019

Mahasiswa &
DPL

Kampus

Kampus

Lokasi
KKNBBM
Lokasi
KKNBBM
Lokasi
KKNBBM
Lokasi
KKN-

11

Kelompok di Desa
Pendampingan DPL
ke I ( Pendampingan
Pembukaan KKN)
Pendampingan DPL
ke II ( Pendampingan
Impementasi Proker)
Pendampingan DPL
ke III ( Pendampingan
Problem di Lapangan)
Pendampingan DPL
ke IV (Pendampingan
Penyusunan Pelaporan
KKN)
Pendampingan DPL
ke V ( Penutupan
KKN)
Monev I

12

Monev II

14-20 Juli
2019

Sie Acara &
Monev

13

Pelaksanaan KKN
Luar Negri

1-30 Juli
2019

Mahasiswa

C.
1

TAHAP PASCA PELAKSANAAN
Penyerahan Nilai (
22-27
Pembekalan &
Agustus
Pelaksanaan KKN2019
BBM)
Pencetaan Sertifikat
29 Juli- 3
KKN-BBM
Agustus
2019
Rapat Internal
5 Agustus
(Penyusunan Laporan
2019
KKN)
Pembagian Sertifikat
5-10
Agustus
2019
Penyusunan,
6-16

6

7

8

9

10

2

3

4

5

1 Juli 2019

DPL

2-6 Juli
2019

DPL

8-18 Juli
2019

DPL

19-20 Juli
2019

DPL

21 Juli 2019

DPL

8-13 Juli
2019

Sie Acara &
Monev

BBM
Lokasi
KKNBBM
Lokasi
KKNBBM
Lokasi
KKNBBM
Lokasi
KKNBBM
Lokasi
KKNBBM
Lokasi
KKNBBM
Lokasi
KKNBBM
Lokasi
KKNBBM

Sie
Kesekretariatan

Kampus

Sie
Kesekretariatan

Kampus

Panitia

Kampus

Sie
Kesekretariatan

Kampus

Sie

Kampus

6
7

Pencetakan dan
Penggandaan Laporan
Pengumuman Nilai
KKN
Laporan
Pertanggungjawaban
& Pembubaran Panitia

Agustus
2019
19 Agustus
2019
21 Agustus
2019

Kesekretariatan
Sie
Kesekretariatan
Sie
Kesekretariatan

Kampus
Kampus
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