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BAB I PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi 

Universitas, yang dilaksanakan dalam Catur Dharma 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yaitu bidang 

pendidikan pengajaran, bidang penelitian, dan bidang 

pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam 

Kemuhammadiyahan. Bentuk pelaksanaan Catur 

Dharma tersebut harus mengacu kepada Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Salah satunya 

adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk 

pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan. Oleh karena itu bentuk 

dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 

oleh mahasiswa dinyatakan dalam program Kuliah 

Kerja Nyata (KKN). Kegiatan KKN ini dilaksanakan 

secara terintegrasi lintas disiplin ilmu di Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara. 

Dasar kegiatan KKN adalah Empati-Partisipatif, 

yaitu melaksanakan aktivitas sinergi antara mahasiswa 

dengan masyarakat. Dengan aktivitas ini, kedua belah 
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pihak memperoleh keuntungan. Bagi mahasiswa KKN 

merupakan wadah implementasi keilmuan yang 

didapat di kampus   dan   memperoleh   pengalaman   

nyata   terjun   ke   masyarakat.   Bagi   masyarakat 

mendapatkan masukan pengalaman yang dibawa oleh 

mahasiswa dalam pembangunan wilayahnya. 

Sifat dari KKN adalah multidisipliner, dalam 

pelaksanaannya merupakan implementasi dari 

gabungan berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, 

pengalaman mahasiswa menjadi lebih komprehensif, 

komplementatif dan berdimensi luas. 

 

B. Dasar Hukum 

1. KKN sebagai bagian integral dari pendidikan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, dan 

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang  

Standar Pendidikan Tinggi, khususnya 

mengenai Pengabdian kepada Masyarakat. 

2. KKN merupakan suatu kegiatan intrakurikuler 

wajib mencerminkan pelaksanaan Catur 

Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 
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yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan, 

melakukan penelitian, dan pengkajian di bidang 

ilmu, pengetahuan,   teknologi, dan 

memberikan   pengabdian kepada masyarakat 

yang bermanfaat bagi kemanusiaan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. 

3. KKN merupakan salah satu mata kuliah 

universitas, bersifat wajib, dan tercantum 

dalam kurikulum setiap program Strata 1 (S-1) 

di UMSU. 

 

C. Defenisi Kuliah Kerja Nyata  

Kuliah Kerja Nyata disingkat dengan KKN adalah 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

pemberdayaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. 

KKN merupakan bagian integral dari proses 

pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah. 

 

D. Visi 

KKN 

Visi KKN adalah menjadi kegiatan pembelajaran 

mahasiswa dan pemberdayaan masyarakat dalam 
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rangka pengabdian civitas akademika UMSU untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pemberdayaan dalam hal ini dapat dipandang 

sebagai proses pendidikan, pembelajaran, 

bimbingan, dan pendampingan kepada masyarakat 

untuk mengelola potensi yang dimiliki, mengurai 

persoalan, dan menemukan ide-ide baru dalam 

rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidup. 

 

E. Misi KKN 

1. Menyediakan wahana bagi mahasiswa 

mengembangkan dan mempraktikkan 

kompetensinya di tengah masyarakat.  

2. Mendorong pengembangan kemandirian 

masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya 

manusia yang dimilikinya dalam rangka 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

muncul dengan bekal dan keahlian mereka 

sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 
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3. Memberikan bantuan pikiran, tenaga, dan 

teknik melalui upaya-upaya penyadaran, 

pemahaman, pendidikan, pelatihan, dan 

pendampingan kepada masyarakat. 

 

F. Tujuan Program KKN 

Tujuan KKN secara umum yang berkaitan dengan 

tiga hal pokok kepentingan yaitu mahasiswa, 

masyarakat, dan lembaga. 

1. Kepentingan Mahasiswa 

a. Melatih kemampuan mahasiswa 

menerapkan teori dan informasi ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh kepada 

masyarakat 

b. Mengembangkan pemikiran dan 

wawasan mahasiswa dalam memahami 

dan memecahkan masalah yang 

berkembang di masyarakat secara 

interdisipliner dan lintas sektoral. 

c. Menumbuhkan dan mematangkan jiwa 

pengabdian kepada masyarakat dan 

bertanggung jawab terhadap proses 
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pembangunan dan masa depan bangsa 

dan agama. 

d. Memberikan pengalaman belajar, 

mengembangkan kompetensi 

berkomunikasi, dan berhubungan 

langsung dengan masyarakat. 

e. Mengembangkan    kompetensi    

memberdayakan masyarakat    melalui 

pemilihan program-program yang 

dilaksanakan demi peningkatan kualitas 

hidupnya berdasarkan temuan kebutuhan 

di masyarakat. 

f. Mengembangkan      kompetensi      

merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi tingkat keberhasilan 

program yang dilaksanakan. 

g. Memberikan kemampuan membuat 

laporan program kegiatan KKN yang 

dilakukan secara komprehensif sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kinerja secara 

ilmiah 
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2. Kepentingan Masyarakat 

a. Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola 

potensi yang ada dan dimiliki guna 

meningkatkan kualitas kehidupan. 

b. Memacu pembangunan masyarakat dengan 

menumbuhkan motivasi untuk 

memanfaatkan secara optimal sumber daya 

yang dimiliki sehingga mampu 

melaksanakan pembangunan secara 

mandiri dan berkelanjutan. 

c. Memperoleh alternatif wawasan, cara 

berpikir, ilmu, dan teknologi dalam rangka 

pengembangan masyarakat. 

3. Kepentingan Lembaga 

a. Meningkatkan   hubungan   UMSU   dengan 

pemerintah daerah, instansi terkait, dan 

masyarakat sehingga perguruan tinggi dapat 

lebih berperan serta dalam kegiatan 

pendidikan, penelitian, dan pegabdiannya. 

Hal ini  merupakan  layanan bagi  kebutuhan  

nyata masyarakat. 

b. Memperoleh masukan secara riil terhadap 

fenomena yang terjadi pada masyarakat 
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sebagai bahan pertimbangan atau dasar 

dalam mengembangkan lembaga  pada  

masa yang  akan  datang, serta sebagai 

evaluasi keberhasilan dan kecocokan 

program yang selama ini telah dilakukan 

oleh UMSU. 

 

G. TUJUAN KKN UMSU 

1. Pengembangan kepribadian (personality  

development),  pengembangan masyarakat 

(community development), dan pengembangan 

kelembagaan (institusional development). 

2. Menyiapkan   mahasiswa   menjadi   anggota   

masyarakat   yang   memiliki kemampuan 

akademik dan atau profesionalisme yang dapat 

menerapkan, mengembangkan,  dan  atau  

mewujudkan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan 

atau kesenian yang inovatif dan kreatif serta 

bermanfaat bagi kehidupan berbangsa, 

bernegara, beragama, dan bermasyarakat. 

3. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan atau kesenian serta mengupayakan 

penggunaannya untuk meningkatkan taraf 
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kehidupan masyarakat dalam rangka 

meneguhkan kebudayaan nasional dan sebagai 

salah satu pelaksanaan dakwah kultural 

persyarikatan Muhammadiyah. 

 

H. PRINSIP KKN 

1. Merupakan kegiatan terintegrasi antara LP2M 

dengan Fakultas (Program Studi) sehingga 

mendukung sinergisitas antara pengembangan 

pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada 

Masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyahan. 

2. Merupakan  kegiatan  Learning  by  Doing  

yang  dikombinasi  dari  learning process dan 

problem solving secara multidisipliner. 

3. Merupakan aktivitas yang besifat learning 

society/community dengan tema yang jelas 

(core activity) berbasis permasalahan aktual 

yang dihadapi masyarakat. 

4. Merupakan kegiatan yang terukur hasil 

(outcome) dan dampaknya (impact) termasuk 

berlangsungnya proses pembelajaran dan 

pemberdayaan. 
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5. Merupakan kegiatan yang bersifat co-creation 

antara dosen, mahasiswa, pemerintah dan 

stakeholder (masyarakat penerima manfaat) 

6. Merupakan kegiatan yang berkesinambungan 

(sustainable) dengan pembiayaan bersama (co-

funding) dengan mendorong peningkatan 

partisipasi masyarakat. 

 

I. Manfaat KKN 

KKN melibatkan tiga kelompok partisipan, yaitu 

mahasiswa, masyarakat bersama pemerintah 

daerah, dan perguruan tinggi. Dengan adanya KKN 

tiap-tiap pihak diharapkan memperoleh manfaat 

sebagai berikut: 

1. Mahasiswa 

a. Memperdalam pengertian tentang cara 

berpikir dan bekerja secara interdisipiliner 

sehingga dapat menghayati adanya 

keterkaitan ilmu untuk mengatasi masalah-

masalah di masyarakat serta memahami 

perlunya kerjasama antar sektor. 

b. Memperdalam pengertian dan 

penghayatan tentang kemanfaatan ilmu, 
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teknologi, dan seni yang dipelajarinya bagi 

manusia atau masyarakat. 

c. Memperdalam penghayatan dan 

pengertian terhadap kesulitan yang 

dihadapi oleh masyarakat dan berbagai 

alternative pemecahannya dalam 

melaksanakan pembangunan. 

d. Memperdalam   pengertian   dan   

penghayatan terhadap masalah 

pembangunan dan perkembangan 

masyarakat.  

e. Mendewasakan cara berpikir serta 

meningkatkan daya penalaran mahasiswa 

dalam melakukan penelaahan, 

perumusan, dan pemecahan masalah 

secara ilmiah. 

f. Memberikan keterampilan kepada 

mahasiswa untuk melaksanakan 

pembangunan dan pengembangan 

masyarakat berdasarkan ilmu, teknologi, 

dan seni secara interdisipliner serta lintas 

sektoral. 
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g. Melatih mahasiswa sebagai motivator, 

dinamisator, dan problem solver. 

 

2. Masyarakat Sasaran dan Pemerintah Daerah 

a. Memperoleh penyadaran dan 

pemberdayaan potensi yang dimiliki untuk 

peningkatan kualitas kehidupan. 

b. Memperoleh pengalaman dalam menggali 

dan menumbuhkan potensi swadaya 

masyarakat sehingga mampu berpartisipasi 

aktif dalam pembangunan. 

c. Memperoleh bantuan pemikiran tenaga, 

ilmu, teknologi, dan seni dalam 

merencanakan serta melaksanakan 

pembangunan. 

d. Terbentuknya kader-kader penerus 

pembangunan sehingga keberlanjutan 

pembangunan lebih terjamin. 

e. Memperoleh manfaat dari bantuan tenaga 

dan pikiran mahasiswa dalam 

melaksanakan program dan proyek 

pembangunan yang berada di lokasi KKN. 
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3. Perguruan Tinggi 

a. Memperoleh umpan balik sebagai 

pengintegrasian mahasiswa dengan 

proses pembangunan di tengah-tengah 

masyarakat sehingga kurikulum, materi 

perkuliahan, dan pengembangan ilmu yang 

dikembangkan di perguruan tinggi dapat 

lebih disesuaikan dengan kebutuhan nyata 

masyarakat. 

b. Memperoleh    berbagai    sumber     

belajar     serta    menemukan berbagai 

masalah untuk pengembangan penelitian 

c. Memperoleh masukan untuk menelaah 

keadaan nyata dan mendiagnosis secara 

tepat kebutuhan masyarakat sehingga ilmu, 

teknologi, dan seni yang akan diabdikan 

sesuai dengan kebutuhan nyata 

masyarakat. 

d. Meningkatkan,   memperluas,   dan   

mempererat   kerja   sama dengan instansi 

dan  departemen  lain  melalui  rintisan  

kerjasama  mahasiswa yang melaksanakan 

KKN. 
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J. STATUS MATAKULIAH KKN 

1. KKN merupakan mata kuliah wajib universitas 

dengan bobot 3 sks setara dengan ± 240 jam 

kerja atau setara dengan 30 hari, yang terdiri 

dari kegiatan pembekalan di kampus, kegiatan 

yang berupa pelaksanaan di lokasi KKN dan 

kegiatan penyusunan laporan. 

2. KKN merupakan salah satu syarat wajib bagi 

mahasiswa yang akan menyelesaikan program 

sarjana strata satu (S-1) mulai angkatan 

2016/2017. 

3. KKN tidak bisa diganti ataupun konversi oleh 

matakuliah lain. 

4. KKN  dilaksanakan  oleh  mahasiswa  yang  

telah  menempuh  kuliah  dan  praktikum 

minimum 110 SKS.. 

 

K. MODEL KKN  

1. Model KKN adalah KKN Tematik. 

2. KKN Tematik mengharuskan adanya tema KKN 

berdasarkan potensi, permasalahan aktual dan 

kebutuhan riil masyarakat baik di pedesaan 

maupun perkotaan di wilayah Indonesia. 
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3. Yang dimaksud masyarakat  dalam  ayat  (2)  

adalah  kelompok  individu berbasis wilayah, 

berbasis profesi, berbasis 

kelembagaan/organisasi maupun berbasis 

komunitas dengan kesamaan kepentingan. 

4. KKN Tematik mendorong sinergi 

pendayagunaan kompetensi antara dosen, 

mahasiswa dan masyarakat dalam 

menyelesaikan permasalahan masyarakat 

 

L. TEMA KKN 

1. Tema KKN merupakan topik atau fokus 

penyelesaian permasalahan aktual atau 

kebutuhan riil masyarakat di lokasi KKN 

2. Tema KKN dapat diusulkan pihak internal 

universitas sebagai tindak lanjut dari sebuah 

riset  dan  atau observasi terkait permasalahan  

aktual dan  atau kebutuhan riil masyarakat di 

lokasi tertentu 

3. Tema KKN juga dapat diusulkan berdasarkan 

kesepakatan kerjasama dengan pihak ekternal 

universitas atau masyarakat di lokasi tertentu. 
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4. Tema KKN yang usulkan harus mendapat 

persetujuan universitas yang dalam hal ini dapat 

diwakili oleh LP2M 

5. Satu tema KKN dilaksanakan oleh kelompok 

mahasiswa yang terdiri atas minimal 10 orang 

mahasiswa yang bersifat multidisiplin (minimal 

berasal dari dua program studi di lingkungan 

universitas) 

6. Dalam kondisi tertentu tema KKN dapat 

dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa kurang 

dari 10 orang dan tidak bersifat multidisiplin 

tetapi tetap mengacu pada tujuan KKN serta 

memungkinkan adanya kerjasama antar 

mahasiswa (teamwork) 
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BAB II MEKANISME PELAKSANAAN 

   KULIAH KERJA NYATA 

 

A. Syarat Mengikuti  KKN 

1. Peserta KKN adalah mahasiswa aktif UMSU 

yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiwa 

yang berlaku. 

2. Telah duduk di semester 7 dan menyelesaikan 

beban akademik minimal 110 SKS. 

3. Mencantumkan mata kuliah KKN dalam kartu 

rencana studi (KRS). 

4. Tidak sedang hamil. 

 

B. Pendaftaran KKN 

1. Mahasiswa  mendaftar  ke  LP2M UMSU  

dengan  mengisi  formulir pendaftaran calon 

peserta KKN yang disediakan, rangkap 3 

(tiga) dengan rincian: 

- 1 lembar untuk LP2M dibubuhi pasfoto 

ukuran 3x4 berwarna. 

- 1 lembar untuk prodi masing-masing 
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- 1 lembar untuk mahasiswa yang 

bersangkutan.   

- Formulir yang telah diisi dilengkapi dengan 

lampiran: 

a) Fotocopy Transkrip Hasil Studi yang 

telah lulus minimal 110 sks. 

b) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan 

dengan Surat Keterangan 

Kesehatan dari Dokter 

c) Fotocopy KTP dan KTM 

d) Surat pernyataan dari orang tua. 

2. Penentuan penerimaan peserta KKN dan 

penempatan daerah diatur oleh LP2M   

berdasarkan kuota dan daerah KKN yang 

ditetapkan. 

3. Bukti pembayaran  BPP  dan  KKN. 

4. Surat Keterangan dari universitas bagi 

mahasiswa penerima Beasiswa Bidik Misi. 

5. Persyaratan lain yang ditentukan Tim KKN.
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C. Waktu Pelaksanaan KKN 

1. KKN dilaksanakan sebagai kegiatan 

akademik yang tersusun di dalam kalender 

akademik Universitas. 

2. Pelaksanaan KKN dilaksanakan pada akhir 

semester genap atau di awal semester ganjil.  

3. Waktu Pelaksanaan  KKN  selama  30 hari  

setara  dengan minimal 240 Jam Kerja Efektif 

Mahasiswa (JKEM), meliputi kegiatan 

pembekalan (coaching), pelaksanaan 

lapangan, dan penyusunan laporan akhir. 

4. Perubahan waktu pelaksanaan KKN menjadi 

wewenang UMSU melalui LP2M. 

5. Pelaksanaan kegiatan ditandai secara formal 

dengan prosesi pelepasan mahasiswa KKN 

dan diakhiri secara resmi dengan prosesi 

penarikan mahasiswa KKN. 

6. Pelaksanaan dan penjadwalan KKN secara 

rinci di tentukan oleh LP2M. 
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D. Pelaksanaan Kegiatan Dan Bimbingan KKN 

1. Pelaksanaan KKN di lapangan dibimbing oleh 

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang 

ditunjuk atau ditentukan oleh LP2M. 

2. Sebelum melaksanakan program, LP2M 

harus melakukan observasi guna pemantapan 

tema hasil observasi awal. 

3. Observasi pemantapan tema dibimbing oleh 

Tim L P 2 M  d a n  didampingi oleh D P L , 

dengan melibatkan calon penerima manfaat 

program di lokasi KKN. 

4. Mahasiswa menyusun rencana program kerja 

dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal 

kegiatan yang ditetapkan. 

5. Waktu pelaksanaan kegiatan/program di 

lapangan adalah 20 hari dengan jadwal yang 

telah ditentukan oleh masing-masing tema 

KKN. 

6. Mekanisme   bimbingan   dapat   dilakukan   

dengan   model   langsung   saat kunjungan 

DPL atau konsultasi tidak langsung melalui 

sarana komunikasi yang ada. 
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7. DPL memiliki kewajiban berkunjung ke lokasi 

KKN minimal 4 kali, termasuk pelepasan dan 

penarikan mahasiswa KKN. 

8. Setiap surat menyurat dan dokumen keluar 

terkait kegiatan KKN di lokasi harus 

mendapatkan persetujuan DPL. 

9. Surat kedinasan (resmi) atas nama KKN 

harus menggunakan kop LP2M yang   

ditandatangani   oleh   Kepala   LP2M. 

10. Mahasiswa dilarang membuat kop surat atas 

nama KKN di suatu wilayah untuk  

kepentingan  surat  resmi  atau  surat  

keluar.  Pelanggaran terhadap ketentuan ini 

akan berakibat sanksi. 

11. Bimbingan dan konsultasi DPL termasuk 

penyusunan Laporan Akhir KKN dilaksanakan 

dalam waktu 30 hari, termasuk pelaksanaan 

KKN di lapangan.  

 

E. Jenis Pelaksanaan KKN 

1. KKN Regional adalah yang dilaksanakan 

berada di wilayah sekitar provinsi Sumatera 

Utara. 
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2. KKN Nasional adalah pelaksanaan KKN yang 

di laksanakan di wilayah Indonesia 

3. KKN Internasional adalah pelaksanaan KKN 

yang dilaksanakan di luar negeri. 

 

F. Program KKN 

1. Program KKN Tematik terdiri atas: 

a. Program Pokok: merupakan program 

wajib yang disusun berdasarkan tema 

KKN. Peserta KKN wajib mengikuti 

kegiatan program pokok ini minimal 

70% dari jam kerja di Lapangan 

b. Program Tambahan: merupakan 

program yang tidak ada kaitannya 

dengan tema pokok KKN. Bobot 

kegiatan program tambahan adalah 

maksimal 30% dari jam kerja di 

Lapangan 

c. Program   Keagamaan:   merupakan   

program   KKN   bermuatan 

pengamalan dan pengembangan 

kegiatan keagamaan sebagai 

perwujudan dakwah persyarikatan. 
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Program ini harus ada baik sebagai 

program pokok maupun sebagai 

program tambahan. Bobot kegiatan 

keagamaan minimal 15 % dari jam 

kerja di Lapangan. 

2. Setiap program KKN yang direncanakan 

dan dilaksakan harus mendapat persetujuan 

dari perwakilan masyarakat penerima 

manfaat program KKN dan Dosen 

Pendamping Lapangan (DPL) 

3. Setiap mahasiswa KKN harus terlibat pada 

seluruh program pokok, minimal satu 

program tambahan dan satu program Al 

Islam dan Kemuhammadiyahan. 

 

G. Kepanitiaan KKN  

Susunan panitia pengelola KKN yaitu: 

1. Rektor   

2. Wakil Rektor 

3. Pimpinan Fakultas se UMSU 

4. Ketua LP2M 

5. Bidang KKN LP2M  

6. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
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7. Seksi-seksi: Seksi pembekalan, seksi 

lapangan/daerah, dan seksi evaluasi dan 

pengembangan. 

 

Secara garis besar tiap sub organisasi memiliki 

tugas dengan deskripsi tugas sebagai berikut. 

Rektor 

a. Penanggung jawab kegiatan KKN UMSU 

b. Mengeluarkan surat keputusan untuk Tim 

Pengelolaan KKN, Serta Surat   Keputusan 

mendukung pelaksanaan KKN UMSU 

     Wakil Rektor  

a. Bertanggung jawab secara kurikuler atas 

program dan pelaksanaan KKN 

b. Memberikan pengarahan dan kemudahan 

dalam pelaksanaan KKN sesuai dengan 

kemampuan dan anggaran yang tersedia. 

Pimpinan Fakultas se-UMSU 

a. Bertanggung jawab secara kurikuler atas 

program dan pelaksanaan KKN di tingkat 

fakultas 

b. Memberikan pengarahan dan kemudahan 

dalam pelaksanaan KKN sesuai dengan 
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kemampuan dan anggaran yang tersedia di 

tingkat fakutas.  

 

Ketua LP2M 

a. Mengkoordinasikan dan mengelola 

pelaksanaan kegiatan KKN UMSU. 

b. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan 

KKN secara akademis terstruktur. 

c. Merekrut, menyeleksi, dan membina 

DPL dalam tugas di lapangan 

d. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga 

lain. 

e. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan 

pelaksanaan kegiatan KKN 

agar sesuai dengan perkembangan 

masyarakat. 

f. Bertanggung jawab kepada Rektor tentang 

pelaksanaan kegiatan KKN. 

 

Bidang KKN LP2M 

a. Bertindak sebagai pelaksana harian KKN. 

b. Bertanggung jawab kepada Ketua LP2M 

tentang pelaksanaan KKN. 
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c. Menyusun program, mengarahkan 

pelaksanaan, mengevaluasi, dan menyusun 

tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan 

KKN. 

d. Menyiapkan buku pedoman dan aturan 

lain dalam pelaksanaan KKN. 

e. Menyelesaikan kasus dan masalah yang 

belum dan atau tidak dapat diselesaikan 

oleh DPL. 

f. Membuat laporan akhir kegiatan KKN. 

g. Menjalin   kerjasama dan berkoordinasi   

dengan   Pemda, Dinas dan instansi terkait 

lainnya. 

h. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan KKN 

serta melaksanakan monitoring ke lokasi 

KKN, khususnya pelaksanaan aturan sesuai 

buku pedoman. 

i. Bidang KKN dibuat berdasarkan 

pertimbangan kebutuhan yang ada. 

j. Anggota Bidang KKN LP2M diberi SK oleh 

Rektor. 
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H. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) merupakan 

ujung tombak pendamping mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan KKN. Tugas utama   DPL   

adalah   sebagai   pembimbing   mahasiswa   di   

lokasi KKN dengan rincian tugas sebagai berikut: 

a. Mengadakan observasi pendahuluan ke 

lokasi yang akan ditempati KKN. 

b. Menyerahkan mahasiswa ke lokasi KKN. 

c. Melaksanakan bimbingan secara aktif 

kepada mahasiswa KKN. 

d. Membantu menyelesaikan masalah yang 

terjadi di lokasi yang belum dan atau 

tidak dapat diselesaikan oleh mahasiswa. 

e. Memantau keberadaan mahasiswa di lokasi. 

f. Berkonsultasi dengan pimpinan organisasi 

masyarakat di lokasi KKN. 

g. Berkonsultasi dengan Ketua Bidang KKN 

tentang pelaksanaan KKN di lokasi 

pembimbingan. 

h. Menjadi penghubung antara mahasiswa 

KKN dan pejabat setempat, tokoh 

masyarakat, tuan rumah, dan LP2M dan 
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atau UMSU agar terjalin komunikasi yang 

baik 

i. Melaksanakan KKN mahasiswa yang 

dibimbing, memberikan penilaian, dan 

menyerahkan nilai KKN ke LP2M untuk 

diteruskan ke fakultas. 

j. Menarik mahasiswa dari lokasi KKN. 

k. Membuat laporan akhir pelaksanaan KKN 

sesuai dengan lokasinya. 

l. Ikut dan aktif mengikuti rapat dan 

kegiatan pertemuan yang dilaksanakan 

oleh Ketua Bidang KKN LP2M. 

m. Mengoreksi dan mengesahkan perangkat 

administrasi yang dibuat mahasiswa. 

 

I. Seksi-seksi 

Dalam melaksanakan kegiatan KKN mulai dari 

pendaftaran, seleksi, survey lokasi, pembekalan, 

pengantaran, monitoring, dan penarikan, serta 

evaluasi Ketua Bidang KKN dibantu oleh seksi-

seksi. Terdapat tiga seksi, yaitu Seksi 

Pembekalan, Seksi Lapangan, serta Seksi 
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Evaluasi dan Pengembangan. Tugas tiap-tiap 

seksi tersebut sebagai berikut. 

a. Seksi Kesekretariatan/IT/Publikasi 

1. Menyusun jadwal pembekalan, materi, 

dan pembicara 

2. Mengordinasikan pelaksanaan 

pembekalan 

3. Mengevaluasi pelaksanaan pembekalan 

4. Melakukan koordinasi dengan seksi yang 

lain 

5. Menyusun laporan pembekalan 

 

b. Seksi Unit Daerah KKN 

1. Menyeleksi dan mengelompokkan 

peserta KKN sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat sasaran dan pilihan 

mahasiswa. 

2. Melakukan survei lokasi untuk 

mengidentifikasi potensi dan 

permasalahan. 

3. Menempatkan DPL dan kelompok 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

sasaran. 
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4. Mengkoordinasikan pelaksanaan KKN di 

lapangan. 

5. Mengevaluasi kelayakan lokasi KKN. 

6. Melakukan koordinasi dengan seksi yang 

lain. 

7. Menyusun laporan pelaksanaan di lokasi. 

 

  c. Seksi Evaluasi dan Pengembangan 

1. Melakukan evaluasi setiap tahapan 

pelaksanaan KKN. 

2. Menyusun pengembangan instrumen 

evaluasi KKN, baik proses maupun 

program KKN. 

3. Menyusun database yang terkait dengan 

pelaksanaan KKN. 

4. Menyusun laporan akhir bidang KKN. 

 

J. Hak Dan Kewajiban Mahasiswa 

1. Hak Mahasiswa 

a. Mendapat pengarahan dan 

bimbingan pembekalan 

sebelum berangkat ke lokasi 

KKN. 
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b. Mendapat bimbingan dari DPL dan 

memperoleh nilai hasil KKN. 

c. Mendapatkan nilai dan sertifikat telah 

mengikuti KKN bagi yang memenuhi 

syarat. 

d. Mendapatkan asuransi. 

2. Kewajiban Mahasiswa 

a. Mengikuti kegiatan pengarahan dan 

bimbingan pembekalan serta kegiatan  

yang ditugaskan atau diwajibkan oleh 

LP2M UMSU terkait dengan kegiatan 

KKN. 

b. Melaksanakan tugas KKN sesuai waktu 

yang telah ditetapkan. 

c. Mahasiswa dilarang meninggalkan lokasi 

KKN  selama  kegiatan,  kecuali  dalam 

keadaan yang tidak bisa ditunda. 

d. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir 

harian dan formulir-formulir atau isian 

yang diminta LPM. 

e. Mahasiswa yang meninggalkan lokasi 

KKN harus seizin DPL. 
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f. Mahasiswa   wajib   membuat  

dokumentasi   kegiatan   di   lokasi   

selama  KKN   dan menyusun  laporan  

kegiatan  serta  bersedia  melakukan  

presentasi  jika  diminta. Laporan 

diserahkan ke LP2M maksimum 1 

minggu setelah penarikan. 

g. Mahasiswa  wajib  mematuhi  peraturan,  

berlaku  sopan,  membina  hubungan  

baik dengan  masyarakat  setempat  dan  

menghargai  sopan  santun,  adat  

istiadat  serta budaya masyarakat di 

lokasi KKN. 

h. Mahasiswa wajib menjaga nama baik diri 

sendiri, LP2M UMSU dan almamater 

UMSU. 

i. Segala  kejadian  yang  terjadi  atas  

akibat  dari  perilaku  mahasiswa  di 

lokasi  KKN menjadi tanggung jawab 

mahasiswa yang bersangkutan. 
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K. Monitoring dan Evaluasi 

1. LP2M UMSU wajib melakukan monitoring 

dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan 

KKN di lokasi. 

2. Monitoring dan evaluasi dilakukan minimal 

satu kali dalam periode KKN. 

3. Monitoring dapat dilakukan terhadap 

keseluruhan lokasi KKN atau diambil sampel 

bergantung kepada pertimbangan situasi 

dan kondisi di lokasi KKN maupun UMSU. 

Pertimbangan lain dapat berdasarkan 

kepada kebutuhan, dana, waktu dan tenaga. 

4. Petugas monev wajib menyusun laporan 

sesuai dengan form yang tersedia dan 

menyerahkan ke LP2M UMSU paling lambat 

1 minggu setelah melasanakan monev. 

 

L. Mekanisme Penilaian KKN 

1. Penilaian mahasiswa peserta KKN 

dilakukan oleh DPL dan diserahkan ke 

LP2M UMSU paling lambat 10 hari setelah 

batas akhir penyerahan laporan akhir oleh 

mahasiswa. 
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2. Penilaian dilakukan dengan menggunakan 

LEMBAR PENILAIAN KKN MAHASISWA 

UMSU. 

3. Penilaian   DPL   dilakukan   setelah   

mahasiswa   memenuhi   semua   

kewajibannya dan menyerahkan laporan 

KKN yang telah ditandatangani DPL. 

4. Input  nilai  mahasiswa  ke  SIMAKAD,  

dilakukan  oleh  operator fakultas  

berdasarkan nilai yang telah diserahkan 

oleh DPL ke LP2M UMSU. 

5. Mahasiswa wajib memasukan KKN ke 

dalam KRS Online.  

6. Sertifikat  mahasiswa  peserta  KKN  dapat  

dijadikan  sebagai  bukti  bahwa  

mahasiswa pemilik sertifikat telah mengikuti 

KKN. 

 

M. Dokumentasi Kegiatan Dan Penilaian KKN 

1. Setiap  peserta  KKN  wajib  

mendokumentasikan  kegiatan  KKN  

dengan mengisi form yang telah disediakan, 

yaitu : 
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a. Buku   Agenda   Harian,   disediakan   

oleh   LP2M,   yang   disi   oleh 

mahasiswa secara individu setiap  

melakukan  kegiatan  mulai  dari proses 

observasi, pembekalan, pelaksanaan 

lapangan (program pokok, tambahan 

dan keagamaan dan penyusunan 

laporan. Setiap aktivitas kegiatan 

dicatat jenis kegiatan, lamanya 

kegiatan, tempat kegiatan dan diketahui 

(ditandatangani) oleh perwakilan 

penerima manfaat program. 

b. Form Rencana dan Realisasi kegiatan, 

yang melingkupi  seluruh kegiatan 

yang akan dijalankan oleh satu 

kelompok KKN Tematik (format 

terlampir). 

c. Form Kehadiran Mahasiswa: yang diisi 

tandatangan mahasiswa setiap hari 

kehadiran di lokasi. Mahasiswa yang 

tidak hadir di lokasi wajib 

memberitahukan ke DPL dengan 
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mengajukan surat tertulis. (format 

terlampir). 

d. Kelalaian mengisi dokumentasi  ini  

bisa  berakibat  sanksi  berupa 

teguran DPL sampai sanksi 

administrasi. 

e. Toleransi ketidakhadiran di lokasi 

maksimal 3 x 24 jam dan tidak boleh 

berurutan. Pelanggaran terhadap 

ketentuan ini akan berakibat sanksi. 

2. Penilaian KKN akan dilakukan oleh 

Masyarakat penerima manfaat dan Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL). Mahasiswa 

secara kelompok mengisi secara lengkap 

Nama dan Nomor Mahasiswa pada Form 

Penilaian oleh Masyarakat dan DPL (format 

terlampir) dan menyerahkan pada 

perwakilan masyarakat yang berhak 

memberikan penilaian dan DPL dalam 

amplop tertutup. 

3. Berkas penilaian bersifat rahasia (tertutup) 

dan hanya boleh diketahui oleh pemberi 

nilai dan DPL. Kemudian DPL akan 
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merekap total nilai pelaksanaan dengan 

unsur penilaian lain mulai dari pra 

(observasi) KKN, pembekalan, Responsi 

dan Laporan sesuai bobot nilai yang 

ditentukan. 

4. Rekapitulasi Nilai DPL akan menghasilkan 

Nilai Akhir KKN yang harus diserahkan   

kepada LP2M UMSU untuk diterbitkan 

dalam Nilai akhir dan Sertifikat KKN. 

 

N. Pembiayaan  Kegiatan KKN 

1. Dana kegiatan KKN berasal dari: 

a. Dana subsidi Universitas, dana wajib 

dari mahasiswa.  

b. Dana bantuan dari Pemerintah atau 

Swasta (jika ada). 

c. Dana donatur dan sponsor yang tidak 

mengikat dan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

d. Dana Pribadi yang digalang oleh peserta 

KKN. 

e. Dana Hibah KKN baik dari dalam maupun 

luar UMSU (jika ada). 
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f. Dana lain-lain yang dibenarkan oleh 

kaidah sosial dan hukum yang berlaku. 

2. Permohonan bantuan pendanaan  kepada 

pihak  Pemerintah  maupun swasta harus 

disertai dengan Proposal Program KKN. 

3. Mahasiswa KKN tidak dibenarkan meminta 

donatur dari perorangan Dosen maupun 

Karyawan UMSU baik di dalam maupun di 

luar kampus 

4. Penggunaan Dana Hibah atau Bantuan, 

harus dipertanggungjawabkan (SPJ) sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

 

O. Penarikan KKN 

1. Penarikan KKN dilakukan setelah waktu 

KKN dinyatakan selesai oleh DPL, sesuai   

ketentuan    yang   berlaku   rata-rata   

minimal   240   Jam   Kerja 

Efektif/Mahasiswa. 

2. Dalam kondisi darurat (tertentu) penarikan 

KKN dapat dirubah dari rencana semula.  

Perubahan waktu tersebut menjadi 

wewenang DPL dan LP2M. 
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3. Teknis penarikan KKN sama seperti teknis  

pelepasan  yaitu  disesuaikan dengan kondisi 

dan berdasarkan kesepakatan bersama 

antara DPL, Mahasiswa dan Masyarakat. 

 

P. Responsi Dan Laporan KKN 

1. Maksimal satu minggu setelah penarikan 

KKN, mahasiswa harus mengikuti responsi 

KKN dan membuat laporan akhir KKN. 

2. Teknis responsi sepenuhnya menjadi 

wewenang DPL. 

3. LP2M akan membantu memfasilitasi responsi 

jika diminta oleh DPL. 

4. Format laporan KKN dibuat sesuai ketentuan 

yang berlaku (format terlampir). 

5. Laporan KKN  yang sudah mendapat 

pengesahan dari DPL diserahkan  ke LP2M 

sesuai batas waktu yang ditentukan, 

sebanyak 1 eksemplar (asli) beserta compact 

disk (CD) yang memuat soft copy (format 

Word) dan foto dokumentasi kegiatan. 

6. Mahasiswa yang tidak mengikuti responsi 

atau membuat laporan akan mendapatkan 
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sanksi administrasi berupa pengurangan nilai 

atau pembatalan nilai KKN. 

 

Q. Sanksi KKN 

1. Mahasiswa   KKN   yang   melanggar   

ketentuan   administrasi   KKN   dapat 

dikenakan   sanksi   ringan   berupa   teguran   

sampai   sanksi   berat berupa pembatalan 

KKN. 

2. Mahasiswa KKN yang melakukan tindakan 

kriminal, asusila dan tindakan lain yang 

bertentangan dengan norma hukum, sosial 

maupun agama akan ditarik dari lokasi KKN 

dan dinyatakan batal KKN. Pelanggaran 

terhadap norma hukum akan diproses secara 

hukum. 

3. Mahasiswa yang dinyatakan batal KKN 

harus mengulang KKN pada waktu lain 

sesuai persyaratan yang berlaku. 
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BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN  

     KULIAH KERJA NYATA 

 

A. Tahap-Tahap Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 

1. Tahap Persiapan 

a. Orientasi lokasi KKN. 

b. Perizinan lokasi. 

c. Pendaftaran, pengelompokan, dan 

penempatan. 

d. Pembekalan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pemberangkatan peserta.  

b. Pembimbingan oleh DPL. 

c. Monitoring oleh tim. 

d. Penarikan. 

3. Tahap Evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut 

a. Evaluasi keberhasilan dan evaluasi 

program. 

b. Penyusunan laporan: 

1. Individu 

2. Kelompok 

c. Tindak Lanjut 
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4. Rapat dan seminar Bidang KKN LP2M 

5. Kegiatan berikutnya: 

a. KKN angkatan berikutnya 

b. Kegiatan bidang lain non KKN 

 

1. Persyaratan dan Pendaftaran 

a. Persyaratan 

KKN hanya dapat diikuti oleh Mahasiswa 

yang telah memenuhi persyaratan seperti 

yang telah diatur pada Bab II.  

b. Pendaftaran 

Peserta KKN wajib mendaftarkan diri di 

LP2M. Waktu pendaftaran diatur dalam 

kalender akademik dan diinformasikan 

melalui Website umsu.ac.id, LP2M, 

fakultas, program studi. Pada saat 

pendaftaran mahasiswa harus melengkapi 

syarat-syarat seperti yang telah dijelaskan 

pada Bab II.  
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1. Penempatan 

Beberapa ketentuan penempatan mahasiswa 

yang baru KKN sebagai berikut. 

a. Lokasi untuk kegiatan KKN ditentukan 

oleh LPM   berdasarkan beberapa 

pertimbangan, kelayakan, kontinuitas 

program, dan lain-lain. 

b. Mahasiswa peserta KKN dibagi menjadi 

beberapa kelompok. 

c. Jumlah anggota setiap kelompok 

ditentukan berdasarkan pertimbangan 

kompleksitas permasalahan di lokasi. 

d. Penentuan kelompok mempertimbangkan 

proporsi variasi program studi dan jenis 

kelamin 

e. Pengelompokkan mahasiswa dan 

penempatan kelompok pada lokasi 

diatur oleh seksi lapangan 

f. Dimungkinkan ada usul penempatan 

dari peserta yang menyangkut kondisi 

khusus, seperti penyakit kronis dan cacat 

fisik. 
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2. Pembekalan 

a. Tujuan Pembekalan 

Penyelenggaraan pembekalan     

merupakan upaya mempersiapkan 

mahasiswa agar dapat melaksanakan 

KKN secara efektif dan efisien. Melalui 

pembekalan diharapkan terjadi perubahan 

sikap, mental, pengetahuan, dan 

keterampilan sesuai dengan kebutuhan  

selama  melaksanakan  KKN.  Untuk 

memberikan bekal pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang terkait dengan 

kegiatan  KKN  terutama  untuk  

meningkatkan  soft  skill  mahasiswa,  

seperti komunikasi, kerja sama (team 

work), kepemimpinan, dan problem solver 

atau hal-hal yang akan dibutuhkan selama 

melaksanakan KKN. Tujuan secara terinci 

yang hendak dicapai melalui pembekalan  

KKN  agar  mahasiswa  mempunyai 

kualifikasi sebagai berikut. 
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1. Memahami dan menghayati visi dan 

misi KKN 

2. Memahami   tata   tertib   

pelaksanaan   KKN,   berkaitan   

dengan hak   dan kewajiban 

Mahasiswa 

3. Memiliki informasi tentang situasi, 

kondisi, potensi, dan permasalahan 

lokasi yang akan menjadi daerah 

kerjanya 

4. Memiliki bekal pengetahuan tentang 

tata krama kehidupan di lapangan 

5. Memiliki bekal stimulasi 

pengetahuan dan keterampilan 

praktis agar dapat melaksanakan 

program dan tugas-tugas di lapangan 

dengan baik 

6. Memiliki pengetahuan untuk dapat 

bersikap dan bekerja dalam 

kelompok secara interdisipliner dan 

lintas sektoral dalam rangka 

penyelesaian tugas di lapangan 
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7. Memiliki kemampuan menggunakan 

waktu secara efisien dilapangan 

8. Memiliki   bekal   pengetahuan, sikap,   

dan   keterampilan   agar dapat 

menyesuaikan diri dengan 

masyarakat sasaran. 

 

b. Pola Pelaksanaan Pembekalan 

1. Observasi 

Dalam rangka pembekalan, DPL diberi 

kesempatan melakukan observasi awal 

di lokasi sasaran untuk mendapatkan 

gambaran mengenai kondisi umum 

lokasi KKN. Selama DPL melakukan 

observasi perlu mendiskusikan dengan 

penanggung jawab lokasi (Camat, 

Kepala Dinas Pendidikan, dan atau 

pimpinan industri). Permasalahan yang 

perlu didiskusikan antara lain: 

Pemondokan mahasiswa, penentuan 

program kerja yang menjadi prioritas 

dan ketersediaan sumberdaya yang 

diperlukan termasuk pertimbangan dari 
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segi politis dan ekonomis. Hal ini 

dilaksanakan agar DPL dapat memberi 

informasi awal kepada mahasiswa 

peserta KKN, KKN-PPL terpadu, dan 

KKN PPM terhadap rencana program 

hasil observasi sebelum akhirnya 

diberangkatkan ke Lapangan. 

 

B. Penyajian Materi  Pembekalan 

a) Materi Pembekalan umum 

Penyajian materi pembekalan yang sifatnya 

umum yang relevan dengan program KKN, 

dapat berasal dari dalam UMSU (Rektor 

atau yang ditunjuk mewakilinya) dan Ketua 

LP2M. dan dari luar UMSU yaitu tenaga ahli 

dan atau praktisi. Dengan kata lain, dari 

pihak-pihak tertentu yang dinilai relevan 

dengan program unggulan KKN UMSU 

seperti dari Pemda Kabupaten,  Dinas 

Pendidikan, POLDA, Dinas Perindustrian, 

dan lembaga/instansi lain yang dapat 

berpartisipasi, dan lain-lain. 
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b) Materi Pembekalan Teknis 

Program KKN Regional, Nasional dan 

Internasional 

a. Kondisi daerah atau potensi masyarakat 

sasaran  

b. Pemondokan 

c. Biaya hidup 

d. Tata tertib 

e. Persiapan pemberangkatan 

(perlengkapan yang dibutuhkan) 

f. Teknis pemberangkatan dan penarikan 

g. Penyusunan Rancangan Program Kerja 

Tentatif. 

h. Teknik penyusunan laporan individu dan 

kelompok 

i. Pembagian kelompok dan pemilihan 

koordinator, sekretaris, bendahara 

baik tingkat kecamatan maupun 

tingkat desa/kelurahan. 
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Program KKN PPM/Tematik 

a. Materi tentang Kewirausahaan 

b. Pelatihan penggunaan teknologi yang 

akan diterapkan 

c. Potensi sasaran, antara lain 

potensi masyarakat, 

sekolah, dan industri  

d. Pemondokan 

e. Biaya hidup 

f. Tata tertib 

g. Persiapan pemberangkatan 

(perlengkapan yang dibutuhkan) 

h. Teknis pemberangkatan dan 

penarikan 

i. Teknik penyusunan laporan individu 

dan kelompok 
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Lampiran-Lampiran kegiatan pelaksanaan KKN 

UMSU selanjutnya di buat dan ditentukan 

berdasarkan kebutuhan pelaksanaan KKN, 

lampiran tersebut minimal terdiri dari: 

1. Tata Tertib pembekalan mahasiswa calon 

peserta KKN 

2. Tata Tertib mahasiswa peserta KKN 

3. Format Cover Program KKN 

4. Format Program Kerja 

5. Contoh Kegiatan Sesuai Bidang 

6. Berita Acara Penyerahan Mahasiswa KKN 

7. Berita Acara Penyerahan Kembali Mahasiswa 

KKN 

8. Jadwaal dan Daftar Kontrol 

9. Buku Catatan Harian 

10. Format Laporan Kunjungan DPL 

11. Format Surat Izin Meninggalkan Lokasi KKN’ 

12. Format Kulit Laporan 

13. Format Kulit Dalam Laporan 

14. Format Daftar isi Laporan Kegiatan Kelompok 

15. Format Daftar Isi Laporan Kegiatan Individual 
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