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KKN KAMPUS MERDEKA – MERDEKA BELAJAR 

Periode I Tahun 2021

A. Diikuti oleh 4056 Mahasiswa Universitas Lampung yang 

melaksanakan KKN di Provinsi Lampung;

B. 127 Mahasiswa KKN Kampus Merdeka – Merdeka Belajar dan 

Penguatan Karakter Bangsa di Provinsi Banten;

C. 100 Mahasiswa IAIN Metro Lampung dan 20 Mahasiswa

Universitas Saburai (KKN Trilateral);

D. 25 Mahasiswa IPB (KKN Bilateral).



BENTUK KKN  KAMPUS MERDEKA – MERDEKA BELAJAR

Sumber : Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Tahun 2020



BENTUK KKN  KAMPUS MERDEKA – MERDEKA BELAJAR

UNIVERSITAS LAMPUNG

1. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

2. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan bagi Mahasiswa FKIP

3. Mengajar di Pulau terpencil Mahasiswa FKIP (Prov. Lampung)

4. Penelitian/ Riset (Tugas Akhir Mahasiswa)

5. Kegiatan Wirausaha/UMKM di desa

6. Proyek Kemanusiaan (Mahasiswa KKN menjadi foluntire/relawan pada 

Program BNPB RI) Pendampingan sosial pasca bencana tsunami di pulau 

legundi Kabupaten Pesawaran Lampung



Pemerintah dan
masyarakat desa

memerlukan
dukungan dan

partisipasi untuk
pembangunan.

Tanggung jawab
moral PT 

berkontribusi pada
pembangunan

daerah, sehingga
bukan menara
gading, tetapi
menara air.

Perguruan Tinggi, 
pemerintah dan
masyarakat desa

harus saling
bekerja sama.



APA ITU KKN???

Kegiatan mengimplementasikan/mengamalkan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan/pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang 

dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai

latar belakang keilmuan (lintas disiplin ilmu) dalam

rangka membantu memecahkan masalah dan 

mengembangkan potensi pembangunan di desa untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



APA ITU MASALAH ?

Masalah adalah suatu kondisi yang ada, 
yang terjadi, yang tidak diharapkan, dan
mengganggu kepentingan banyak orang, 
sehingga harus segera dicarikan solusinya. 

Untuk merumuskan masalah, maka perlu
dilakukan identifikasi masalah yang
dikuatkan dengan fakta, informasi dan
data pendukung.



Kondisi saat ini ≠ Masalah

Faktor penyebab ≠ Masalah

Fakta ≠ Harapan = Masalah











APA ITU POTENSI ??

Potensi adalah segala kekuatan/keunggulan/
kekhasan yang dimiliki oleh desa yang harus
dikembangkan untuk memberi kemanfaatan
bagi kehidupan masyarakat desa.

Untuk memperoleh gambaran tentang potensi, 
maka perlu dilakukan identifikasi masalah 
terhadap potensi yang dikuatkan dengan fakta
dan data pendukung.







Contoh:

Di Desa Wonoharjo terlihat banyak pohon pisang. Warga 
hanya menjual pisang dalam keadaan mentah (pernyataan 
sementara)

Identifikasi:

Untuk memperkuat identifikasi tersebut, perlu dicek 
dengan akurat, berapa volume pisang dalam sekali panen, 
berapa volume yang terbuang/rusak/busuk, bagaimana 
fluktuasi harga jualnya. Kemudian apa dan bagaimana 
harus disikapi?

Pohon pisang: jumlah produksi, jumlah lahan, jumlah petani, 

Produksi: harga jual, pemanfaatan, rusak/busuk, dll.

Cara bertani: hama penyakit tanaman, pengolahan hasil
panen, dll.



APA ITU PROGRAM KERJA?

Program Kerja adalah daftar/rangkaian kegiatan
yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi
kelompok mahasiswa untuk mengembangkan
potensi atau memecahkan masalah yang ada di 
desa yang di lakukan dalam kurun waktu tertentu.

Program kerja yang baik, dibuat secara
terencana, terarah, sistematis dan terukur.



MEMBEDAKAN FENOMENA DENGAN 

FAKTOR PENYEBAB

1. Banyak anak-anak yang 
kurang gizi 

2. Rumah kumuh

3. Anak-anak nakal

4. Organisasi/lembaga 
kemasyarakatan tidak aktif

5. Pernikahan di bawah umur

6. Minat belajar rendah

7. Ternak kurus-kurus

8. Lahan pekarangan tidak 
dimanfaatkan 

9. Banyak warga yang 
hipertensi

10. Rumah tidak ada jamban

1. Tidak memahami gizi berimbang
2. Tidak memahami sanitasi lingkungan
3. Tidak ada pengawasan orang tua
4. Tidak memahami manajemen 

organisasi
5. Terpaksa/tidak ada pilihan/tidak 

berpendidikan
6. Kurang motivasi dari keluarga dan 

guru
7. Tidak memahami cara beternak yang 

baik
8. Tidak ada pengetahuan
9. Tidak tahu/kurang pendidikan
10.Tidak tahu/tidak ada kesadaran 

untuk hidup bersih



MASALAH

Fenomena : 

Kondisi saat 

ini

Kondisi  
seharusnya

Masalah
1. Penghasilan sebagian besar masyarakat 

sangat rendah

2. Rendahnya pendidikan kesehatan 

masyarakat



Masalah

1. Penghasilan sebagian besar masyarakat sangat rendah

2. Rendahnya pendidikan kesehatan masyarakat

1. Peningkatan 
kualitas kesehatan 

masyarakat.

2. Peningkatan 
pendapatan 
masyarakat

PROGRAM KERJA

KEGIATAN KEGIATAN



KEGIATAN KEGIATAN

1. Penyuluhan tentang gizi keluarga 
sehat

2. Penyuluhan tentang sanitasi 
lingkungan

3. Penyuluhan tentang hukum 
perkawinan

4. Penyuluhan UU perlindungan anak
5. Penyuluhan tentang kesehatan 

reproduksi
6. Penyuluhan PHBS
7. Praktik pengolahan makanan sehat
8. Gotong royong membersihkan 

lingkungan
9. Praktik PHBS
10. Gotong royong pembuatan jamban 

sehat 
11. Pemeriksaan dan pendataan tensi

1. Penyuluhan tentang kesehatan ternak
2. Pelatihan manajemen organisasi bagi 

aparat Desa
3. Pelatihan manajemen organisasi 

kepemudaan bagi remaja
4. Pendampingan pembentukan organisasi 

kepemudaan
5. Pendampingan penyusunan program 

kerja organisasi kepemudaan
6. Pelatihan pembuatan pakan ternak
7. Pemeriksanaan hewan ternak 
8. Pendampingan pembuatan pakan ternak
9. Penyuluhan pemanfaatan lahan 

pekarangan bagi ibu2 PKK
10. Pelatihan pembuatan vertikultur
11. Pelatihan manajemen bisnis bagi pelaku 

usaha

12. Pendampingan pembukuan pada UK 



PERAN MAHASISWA BER-KKN

Fasilitator: Menyediakan media

Motivator : Menumbuhkan

motivasi

Agent of change: Agen perubahan

Initiator: Mencetuskan ide dan

memulai



PENDEKATAN SOSIAL

Komunikasi: Kemampuan menjelaskan 

program kerja.

 Interaksi:  Kemampuan menyatu bersama 

tokoh masyarakat  (pamong, adat, agama, 

pemuda)

Etika bermasyarakat: Kemampuan Mahasiswa 

membawa diri dalam bermasyarakat (tata 

krama)



PARADIGMA KKN

KEPEDULIAN DAN EMPATI MAHASISWA

KEBERLANJUTAN KEGIATAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS LAMPUNG
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PELAKSANAAN KKN

KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS LAMPUNG

1. Pembekalan KKN: wajib diikuti oleh seluruh

mahasiswa KKN

2. Ujian Pembekalan): wajib diikuti oleh seluruh

mahasiswa KKN

3. Pra KKN: Survei untuk menyusun dan menetapkan 

Rencana Program Kerja (Laporan)

4. Penyusunan Program Kerja: Mhs dibimb. Oleh DPL

5. Pelaksanaan KKN: (Rencana kerja sudah siap di-

FGD/dilokakaryakan)

6. Pelaporan: hasil pelaksanaan KKN

7. Pendadaran: mengevaluasi hasil pelaksanaan KKN 



KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS LAMPUNG

1. Perencanaan survei melalui Pra KKN

2. Pelaksanaan pra-KKN di lapangan

3. Merencanakan matriks program kerja

4. Melakukan identifikasi dan mengeksplorasi 

kemungkinan pemecahan masalah

5. Menyusun matriks program kerja berdasarkan hasil 

survei Pra-KKN

6. Melakukan pembimbingan melalui K/DPL

7. Melaksanakan seminar/lokakarya/FGD Program 

Kerja bersama masyarakat, tokoh 

masyarakat/adat/agama, Aparat Desa, Aparat 

Kecamatan, dan K/DPL.

PRA KKN



PELAKSANAAN KKN

KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS LAMPUNG

1. Menyiapkan matriks program kerja 

dan bahan lokakarya desa

2. Perbaikan Rencana Program Kerja

3. Pelaksanaan Program Kerja

4. Evaluasi program kerja dan 

pelaksanaannya

5. Melakukan perbaikan pelaksanaan 

program berdasarkan hasil evaluasi



LAPORAN PRA KKN

KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS LAMPUNG

1. Laporan setiap kelompok Mahasiswa yang berisi 

seluruh kegiatan kerja

2. Membuat laporan berdasarkan format baku

3. Melaksanakan konsultasi dan bimbingan kepada DPL

4. Menyusun laporan dan menyerahkan kepada BP-KKN 

setelah disetujui DPL



KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS LAMPUNG
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MATPROJA (PENDIDIKAN)
PROGRAM KERJA DAN RENCANA KEGIATAN KKN UNILA

KABUPATEN/KECAMATAN : TULANG BAWANG BARAT/TULANG BAWANG TENGAH
DESA/PEKON/TIUH : KENANGA
PERIODE/TAHUN : 2 (JULI-AGUSTUS) TAHUN 2018
SEKTOR : PENDIDIKAN

NO KONDISI 
SAAT INI

KONDISI 
SEHARUSNY

A

MASALAH FAKTOR PENYEBAB PROGRAM 
KERJA 

KEGIATAN KELOMPOK 
SASARAN

LOKASI OUT PUT/
DAMPAK

NILAI 
BIAYA

1

30 % 
masyarakat 
Desa 
Kenangan 
lulus SD 
dan tidak 
bisa tulis 
baca, 50 % 
siswa kelas 
3 SD belum 
bisa 
berhitung

Penduduk 
Desa 
Kenangan 
tidak ada 
yang buta 
huruf dan 
siswa kelas 3 
sudah lancer 
berhitung

Warga bisa 
tulis baca 
dan siswa 
kelas 3  
lancar 
berhitung

Kesadaran/
motivasi 
masyarakat belajar 
rendah

Peningkatan 
kemampaun 
membaca 
warga  dan 
berhitung 
siswa kelas 
3 SD

Memberikan
motivasi belajar 
bagi warga dan 
siswa kelas 3

Warga desa 
yang tidak 
bisa 
membaca

Dusun 1 & 
2

Training motivasi
1.500.000

Metode belajar 
yang kurang 
menyenangkan

Teknikmenghitung 
system jari dan 
cepat

Kelas 3 SD
Dusun 1,3 
& 4

Lancar 
menghitung 1-
100

1.000.000

Belum menerapkan 
Metode belajar 
untuk orang 
dewasa

Penerapan cara 
belajar orang 
dewasa

Warga desa 
yang tidak 
bisa 
membaca

Dusun 3 & 
4

Bisa membaca 
tulisan pendek

850.000

Tidak ada 
pendampingan 
belajar

Bimbingan belajar
Kelas 3, 2 & 1 
SD

Dusun 1
Nilai Pelajaran 
Di sekolah
meningkat

1.200.000

Sarana membaca 
tidak tersedia

Pembentukan
pustaka desa

Warga desa 
yang tidak 
bisa 
membaca

Desa 
Kenaga

Pustaka Desa 
tersedia 700.000



MATRIK PROGRAM KERJA
PROGRAM KERJA DAN RENCANA KEGIATAN KKN UNILA
KABUPATEN/KECAMATAN : TANGGAMUS/KELUMBAYAN
DESA/PEKON/TIUH : UNGGAK
PERIODE/TAHUN : 2 (JULI-AGUSTUS) TAHUN 2018
SEKTOR : LINGKUNGAN/PARIWISATA

NO KONDISI 
SAAT INI

KONDISI 
SEHARUSNYA

MASALAH FAKTOR PENYEBAB PROGRAM 
KERJA 

KEGIATAN KELOMPOK 
SASARAN

LOKASI OUT PUT NILAI 
KEGIATAN

1

Desa 

unggak 
memiliki 

potensi
agro dan 
eko wisata 

yang 
menarik 

tetapi 
belum 

dikelolah

Desa Unggak 

menjadi desa 
wisata agro 
dan 

ekoswisata di 
Kabupaten 

Tanggamus

Potensi 

wisata agro 

akan tetapi 
tidak 
dikelola dan 
dikembangk

an

Belum ada obyek 

wisata yang 
menarik, namun 
ada potensi agro

Pengemban

gan Desa 

Unggak 
sebagai 
desa wisata 
agro 

ekowisata

Mengidentifikasi/
Membuat obyek 

wisata unggulan
Desa

Karang 
Taruna

Desa 

Unggak Teridentifikasi 
objek wisata

900.000

Akses jalan ke obyek 

wisata belum 
tersedia untuk 

mudah diakses

Gotong royong 

membuat akses 
jalan ke obyek 

wisata

Warga Desa 
Unggak

Dusun 1 & 
2

Jalan akses ke 
lokasi objek 
wisata

450.000

Industri kreatif 

masyarakat belum 
ada sebagai 
cendramata

Pembentukan 
kelompok usaha 
kreatif

PKK 
Desa 
Unggak

2  kelompok 
usaha kreatif

650.000

Kelompok sadar 

wisata belum 
terbentuk

Pembentukan 

kelompok sadar 
wisata

Masyarakat 
Desa Unggak

Kantor 
Desa

Terbentuknua 
pokdarwis

950.000

Sanitasi lingkungan 

belum memadai

Gerakan bersih 

lingkungan rumah

Warga Desa 

Unggak

Dusun 1,2, 

&3

Setiap rumah 

punya system 
sanitasi

1.200.000

Media publikasi 
belum ada

Gemar promosi 

media sosial
Pokdarwis

Desa 

Unggak

Objek wisata 
ada 

pengunjung

800.000



PROGRAM KERJA DAN RENCANA KEGIATAN KKN UNILA 
KABUPATEN/KECAMATAN : TANGGAMUS/SEMAKA 
DESA/PEKON/TIUH  : KACA PURA 
PERIODE/TAHUN  : 2 (JULI-AGUSTUS) TAHUN 2018 
SEKTOR    : KESEHATAN 
 
NO KONDISI 

SAAT INI 
KONDISI 

SEHARUSNYA 
MASALAH  FAKTOR PENYEBAB PROGRAM 

KERJA  
KEGIATAN KELOMPOK 

SASARAN 
LOKASI OUT PUT NILAI 

KEGIATAN 

1 

50%  
generasi 
muda Desa 
Kaca Pura 
terlibat 
narkoba 

Generasi 
muda Desa 
Kaca Pura 
terbebas dari 
narkoba 

Narkoba di 
kalangan 
generasi 
muda Desa 
Kaca Pura 

Pemuda Desa Kaca 
Pura tidak menganal 
dampak narkova 
 

Peduli dan 
penanggula
ngan 
narkoba 

Penyuluhan 
bahaya dampak 
narkoba 
 

Pemuda dan 
pemudi desa 
Kaca Pura 
 

Desa Kaca 
Pura 
 

Pemuda sadar 
narkoba 

750.000 

Ada pengedar di 
Desa Kaca pura 

FGD Aparat dan 
Tokoh Desa untuk 
menyusun usaha 
pemberasan 
narkoba 
 

Aparat dan 
tokoh desa 
 

Dusun 4 & 
3 

Desa bebas 
pengedar 
narkoba 

600.000 

Pemuda Pemudi 
Desa Kaca pura 
banyak yang tidak 
bekerja 
 

Pelatihan dan 
pendampingan 
wirausaha 
 

Generasi 
muda desa 
Kaca Pura 

Kantor 
Desa Kaca 
Pura 
 

3 usaha 
kreatif baru 

1.100.000 

Generasi muda Desa 
Kaca Pura tidak 
memiliki organisasi 
pemuda 
 

Pembentukan 
karang Taruna 

Pemuda 
pemudi di 
desa Kaca 
Pura 

Balai Desa 
 

Karang taruna 
desa Kaca 
Pura 
 

1.200.000 

Orang tua tidak ada 
control terhadap 
anak mereka 
 

Cerama: orang tua 
dan anak, 
mendidik generasi 

Warga Desa 
Kaca Pura 
 

 Dusun 1, 2 
& 3 
 

Peningkatan 
kontro orang 
tua  
 

800.000 

 

MATRIK PROGRAM KERJA



PROGRAM KERJA DAN RENCANA KEGIATAN KKN UNILA 
KABUPATEN/KECAMATAN : LAMPUNG SELATAN/TANJUNG SARI 
DESA/PEKON/TIUH  : WAWASAN 
PERIODE/TAHUN  : 2 (JULI-AGUSTUS) TAHUN 2018 
SEKTOR    : EKONOMI 
 
NO KONDISI 

SAAT INI 
KONDISI 

SEHARUSNYA 
MASALAH  FAKTOR PENYEBAB PROGRAM 

KERJA  
KEGIATAN KELOMPOK 

SASARAN 
LOKASI OUT PUT NILAI 

KEGIATAN 

1 

Hasil tani, 
hasil 
olahan 
pahan di 
dikirim 
keluar 
karena 
tidak ada 
pasar di 
desa 
Wawasan 

Desa 
Wawasan 
memiliki 
pasar desa 

Pemerintah 
Tidak 
meinisiasi 
pembenuka
n pasar desa 

Warga sudah 
terbiasa membawa 
hasil panen dan 
belanja di pasar 
kecematan 
 

Inisiasi 
pembentuk
an pasar 
desa 
Wawasan 

Penyuluahan 
tentang manfaat 
dan keuntungan 
pasar desa 
 

Warga desa 
Wasaran 
 

Balai Desa 
 

Kesepakatan 
desa untuk 
pasar desa 

1.000.000 

Belum ada 
dukungan aparat 
dan warga untuk 
pasar desa 

FGD aparat desa 
dan tokok desa 
untuk 
pembentukan 
pasar desa 
 

Aparat dan 
tokoh desa 
 

Balai desa 

Nota 
dukungan 
aparat dan 
tokok desa 

850.000 

Belum ada gambar 
rencana pasar desa 
 

Pembuatan 
gambar rancangan 
pasar desa 
 

Aparat desa 
bidang 
ekononi desa 

Dusun 4  
 

Gambar 
rancangan 
pasar desa 

3.000.000 

Belum ada panitia 
pembentukan pasar 
desa 
 

Pembentukan 
panitia  
pembangunan 
pasar desa 

Calon 
penitian 
pembanguna
n pasar desa 

Balai Desa 
 

Panitia 
pembanguna
n pasar desa 
 

1.200.000 

Belum memiliki 
standar padar desa 
 

Audiensi dengan 
dinas pasar 
Kabupaten 
Lampung Selatan 

Panitia 
pembanguna  
desa 
 

Kanot 
pemda 
 

Standar pasar 
desa 
 

800.000 

 
 

MATRIK PROGRAM KERJA
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LAPORAN KKN

KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS LAMPUNG

SISTEMATIKA LAPORAN KKN

• Identifikasi masalah (Latar belakang)

• Program kerja

• Kegiatan

• Kelompok sasaran

• Lokasi kegiatan

• Penanggung jawab.



LAPORAN KKN

KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS LAMPUNG

• Waktu pelaksanaan

• Perhitungan jam kerja efektif

• Perhitungan biaya kegiatan (konversi kinerja 

ke dalam perhitungan rupiah)

• Foto kegiatan.



KONVERSI BIAYA KEGIATAN KKN

Gotong royong membuat akses jalan ke lokasi
objek wisata:
 Jumlah orang yang terlibat: 20 orang x @ 

Rp75.000,00 = Rp1.500.000,00

 Pembelian gorong-gorong: 2 buah x @ 
Rp400.000,00 = Rp800.000,00

 Konsumsi snak dan minum: 20 orang x 
Rp5.000,00 = Rp100.000,00

Total biaya = Rp2.400.000,00



Contoh: Pembuatan pupuk kompos

 Persiapan: bahan (1 jam), undangan (3 jam), 
tempat (1 jam)  dan kelengkapan (1 jam)

 Pelaksanaan: Pencacahan (2 jam), pengadukan
(1 jam), pembusukan (15 jam), pengontrolan (2 
jam), pengujian (2 jam) dan Pengemasan (2 jam)

 Pelaporan:  2 jam

 Total jam kerja efektif: 1+3+1+1+2+1+15+2+2+

2+2 = 32 jam

JAM KERJA EFEKTIF



KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS LAMPUNG
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PERSENTASE PENILAIAN  AKHIR

KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS LAMPUNG

1. KDPL/TIM: 40%

a) Pembekalan

(5%)

b) Ujian 

Pembekalan

(5%) 

c) Pelaksanaan/ 

Kinerja (20%)

d) Pelaporan (5%)

e) Pendadaran (5%)

1. DPL: 60%

a) Pra-KKN 5%)

b) Penyusunan Program 

Kerja (10%)

c) Pelaksanaan/Kinerja 

(40%)

d) Pelaporan (5%)



STANDAR NILAI KKN

KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS LAMPUNG

Nilai diberikan dalam bentuk angka dengan skala 1 - 100

Nilai diwujudkan dalam bentuk angka sebagai berikut

> 76 adalah A,

< 76  dan > 70 adalah B+,

< 70 dan > 65 adalah B, 

< 65 dan > 60 adalah C+.

< 60 dan > 55 adalah C

< 55 dan > 50 adalah D

< 50 adalah E

Penilaian dilakukan berdasarkan formulir yang dikeluarkan oleh BP KKN.

Untuk mahasiswa yang mendapatkan SP 1, nilai maksimum yang diberikan 

adalah < 70. (nilai akhir) = B+
Untuk mahasiswa yang mendapatkan SP 2, nilai maksimum yang diberikan adalah < 

60. (nilai akhir) = B.
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MENGAPA DIPERLUKAN

TATA TERTIB KKN?

 Menjaga Mahasiswa untuk mengikuti 

perkuliahan KKN secara benar, tertib dan 

bertanggung jawab.

 Membangun hukum yang efektif dan merespon 

kebutuhan regulasi Pengelolaan KKN Unila.

 Menjadi penguat atau pekokoh dilaksanakannya 

matakuliah KKN dalam setiap tahapan.

 Menjadi keseragaman reaksi terhadap 

pelanggaran yang dilakukan mahasiswa KKN.

 Menjadi pegangan dan kesamaan dalam 

penjatuhan sanksi dengan segala 

konsekuensinya.



TAHAPAN PEMBERLAKUAN

TATA TERTIB KKN

Pembekalan (Kurikulum Proses dan 

Kurikulum Isi).

Baktiku Unilaku.

Pra-KKN.

Pelepasan Mahasiswa KKN.

Pemberangkatan Baktiku Lampungku

Pelaksanaan KKN (di lokasi KKN).

Penyusunan dan penyerahan laporan 

KKN.



 Mahasiswa peserta KKN harus mengikuti seluruh 

pemberian materi pembekalan.

 Mahasiswa tidak diperbolehkan memakai kaos oblong, 

sandal dan berpenampilan rapi, termasuk memotong 

pendek dan merapikan rambutnya.

 Setiap sesi pembekalan dilakukan presensi yang 

harus ditandatangani sendiri oleh mahasiswa peserta 

KKN. 

 Mahasiswa wajib mengerjakan tugas pembekalan.

 Mahasiswa wajib mengikuti Ujian Akhir.

 Mahasiswa tidak dibenarkan melakukan joki tanda 

bukti kehadiran.

PEMBEKALAN



 Mahasiswa peserta KKN harus mengikuti
seluruh rangkaian kegiatan Baktiku
Unilaku. 

 Mahasiswa bersama Dosen Pembimbing
Lapangan (DPL) melakukan kegiatan bersih
kampus, menanam pohon, dan membuat
lobang biopori.

 Mahasiswa yang tidak mengikuti seluruh 
rangkaian kegiatan Baktiku Unilaku, maka 
akan dijatuhi sanksi berupa pengurangan
nilai akhir.

BHAKTIKU UNILA



PRA-KKN

 Setiap Mahasiswa harus mengikuti seluruh kegiatan
Pra-KKN secara individu. Tidak ada kegiatan Pra-
KKN dengan cara mewakilkan kepada Mahasiswa
lainnya.

 Setelah melaksanakan Pra-KKN, setiap kelompok
Mahasiswa wajib membuat Laporan Pra-KKN dengan 
mengisi borang yang telah disediakan oleh BP KKN.

 Mahasiswa yang tidak mengikuti seluruh kegiatan 
Pra-KKN akan dijatuhi sanksi berupa pengurangan
nilai.

 Mahasiswa yang tidak mengikuti Pra-KKN harus 
mengganti kegiatan Pra-KKN di hari lain dengan 
jumlah hari dan menginap yang sama.



PELEPASAN MAHASISWA KKN

 Mahasiswa harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pelepasan 

Mahasiswa KKN.

 Mahasiswa harus bersikap tenang pada saat mengikuti dan

menyimak seluruh penyampaian materi Pelepasan.

 Mahasiswa wajib berperilaku sopan dan santun serta menunjukkan 

diri sebagai tuan rumah Unila yang baik kepada para Pimpinan 

Unila, tetamu undangan, pemateri, dll.

 Mahasiswa yang datang 15 menit atau lebih setelah dimulai acara 

Pelepasan,  tetap diperbolehkan masuk ke dalam ruangan dengan 

seizin BP KKN.

 Mahasiswa Calon Peserta KKN yang tidak hadir/meninggalkan 

kegiatan sesi Pelepasan dicatat sebagai Mahasiswa yang tidak 

memenuhi kehadiran, tidak disiplin dan yang akan diberikan sanksi 

pengurangan nilai.



PEMBERANGKATAN
KE LOKASI KKN

 Mahasiswa harus mengikuti perkembangan dan mengetahui 

informasi terkait Pemberangkatan Mahasiswa KKN ke lokasi 

KKN. Informasi bisa diperoleh melalui Mahasiswa, Kordes, 

Korcam, K/DPL, atau melalui laman BP KKN.

 Mahasiswa harus berada dalam bus/kendaraan bersama dengan 

mahasiswa lain, dalam bus yang telah disediakan oleh BP-KKN.

 Mahasiswa yang terlambat hadir atau tertinggal bus segera 

menyusul dan menuju lokasi penerimaan Mahasiswa KKN di 

tingkat Kabupaten. Mahasiswa wajib menanggung sendiri biaya 

perjalanan Pemberangkatan.

 Mahasiswa KKN turut mengatur ketertiban dan kelancaran 

Pemberangkatan, termasuk memarkirkan kendaraan 

pengantarnya sesuai dengan tempat yang telah diatur/ 

ditentukan oleh BP KKN dan Satpam.



PELAKSANAAN KKN DI LAPANGAN

 Jam kerja efektif Mahasiswa dimulai pukul 08.00 – 16.00 Wib.

 Jam kerja tambahan dimulai pukul 16.00 – 21.00 Wib.

 Kegiatan Mahasiswa bersama masyarakat berakhir pada pukul 21.00 Wib.

 Setelah pukul 21.00 Wib, mahasiswa melakukan tugas terstruktur dan tugas mandiri 

bersama mahasiswa lain di dalam posko, dalam satu kelompok/desa.

 Kegiatan Mahasiswa di atas pukul 21.00 Wib merupakan kegiatan pribadi yang harus 

tunduk kepada ketentuan tata tertib KKN.

 Mahasiswa harus berada di lokasi KKN selama 40 hari.

 Mahasiswa yang meninggalkan lokasi harus mengajukan dan mendapatkan ijin tertulis 

dari BP-KKN/KDPL. 

 Mahasiswa yang meninggalkan lokasi tanpa ijin tertulis dari BP-KKN/KDPL akan 

mendapat Teguran Lisan dan/atau Surat Peringatan.

 Mahasiswa yang meninggalkan lokasi mendapatkan ijin tertulis dari BP-KKN/ KDPL 

harus menyerahkan salinan/copy ijin ke Sekretariat BP KKN.

 DPL tidak berhak memberikan ijin meninggalkan lokasi kepada mahasiswa KKN.

 Mahasiswa yang membawa kendaraan roda dua atau mobil harus mendapatkan ijin 

tertulis dari BP-KKN. Penolakan atau pemberian ijin semata-mata didasarkan atas 

penilaian kebutuhan mobilitas dalam pelaksanaan program kerja.



PELAKSANAAN KKN

 Mahasiswa harus mengikuti upacara Penerimaan Mahasiswa 

KKN di kabupaten. 

 Mahasiswa harus memasang banner sebagai simbol posko 

Mahasiswa KKN per desa/kelompok.

 Setiap Mahasiswa KKN wajib menjaga nama baik Almamater

Unila di lapangan, karena kehadiran Mahasiswa di lokasi 

pengabdian merupakan representasi kelembagaan Unila.

 Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:

 Mencemarkan nama baik Almamater Unila.

 Melakukan kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut terlibat 

dalam pilkada atau pilkades, tindakan asusila, terorisme, 

penggunaan/penyalahgunaan/peredaran narkotika, atau 

pelanggaran hukum/perundang-undangan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung.



PENYUSUNAN DAN PENYERAHAN 

LAPORAN PELAKSANAAN KKN

 Draft Laporan Pelaksanaan KKN dan 

lampirannya dikonsultasikan secara tuntas 

kepada DPL.

 Penyerahan perhitungan konversi kinerja ke 

dalam nominal rupiah.

 Penyerahan Indeks Desa Mandiri (IDM)

 Laporan Pelaksanaan KKN beserta lampirannya 

(rekaman video) diunggah tepat waktu.

 Laporan dan lampiran menjadi bahan Uji 

Pendadaran.



PELANGGARAN DAN SANKSI
TATA TERTIB KKN



SANKSI TEGURAN LISAN
a. Mahasiswa tidak hadir dalam pembekalan atau pembekalan 

susulan.

b. Mahasiswa tidak hadir/datang terlambat pada kegiatan 

pelepasan, pemberangkatan dan penerimaan Mahasiswa 

KKN.

c. Mahasiswa datang terlambat atau meninggalkan pembekalan 

untuk mengikuti perkuliahan/kegiatan lain di luar kegiatan 

Pembekalan KKN.

d. Mahasiswa melakukan perbuatan mengganggu ketenangan 

dan kelancaran kegiatan pembekalan, pelepasan, 

pemberangkatan dan penerimaan Mahasiswa KKN.

e. Mahasiswa yang tidak mengikuti Pra-KKN harus 

menggantikannya dengan jumlah hari yang sama di hari 

lainnya. Mahasiswa menanggung biaya sendiri.



SANKSI TEGURAN LISAN (LANJUTAN)

a. Mahasiswa tidak membuat Buku Tamu, Buku 

Jurnal Harian, dan tidak memasang Matriks 

Program Kerja setelah seminggu berada di 

lapangan.

b. Mahasiswa tidak mengenakan Atribut 

Mahasiswa KKN Unila (jas Almamater Unila, 

kaos KKN atau topi KKN) selama tahapan 

pelaksanaan program kerja.

c. Mahasiswa meninggalkan lokasi KKN dengan 

izin KDPL/BP KKN (karena sakit, berobat, 

sakit berat atau meninggalnya keluarga dekat) 

yang melewati waktu sehari.



SANKSI SP I
 Pelanggaran Ringan berupa penjatuhan Surat Peringatan 

(SP) I / Teguran Lisan yang berkonsekuensi Mahasiswa KKN 

mendapat nilai Huruf Mutu (HM) maksimal B+. Perbuatan 

Pelanggaran Ringan adalah:

 Pelanggaran atas pengulangan perbuatan pertama yang telah mendapatkan 

sanksi teguran lisan. 

 Mahasiswa yang memalsukan dan yang minta dipalsukan tandatangan

kehadiran pembekalan, pelepasan, pemberangkatan dan upacara 

penerimaan. 

 Mahasiswa membawa motor roda dua atau mobil tanpa izin tertulis dari BP 

KKN 

 Mahasiswa meninggalkan lokasi KKN dengan izin KDPL/BP KKN yang 

melewati waktu dua hari.

 Mahasiswa meninggalkan lokasi KKN sehari tanpa izin KDPL/BP KKN. 

Pengertian sehari adalah rentang waktu meninggalkan lokasi di jam pada 

hari yang sama, dihitung sampai dengan pukul 24.00 Wib. 



SANKSI SP II

 Pelanggaran Sedang berupa penjatuhan Surat Peringatan 

(SP) II yang berkonsekuensi Mahasiswa KKN mendapat nilai 

Huruf Mutu (HM) maksimal B. Perbuatan Pelanggaran 

Sedang adalah:

 Pelanggaran atas pengulangan perbuatan kedua yang telah 

mendapatkan sanksi SP I. 

 Mahasiswa meninggalkan lokasi KKN dengan izin KDPL/BP 

KKN yang melewati waktu tiga hari.

 Mahasiswa meninggalkan lokasi KKN tanpa izin KDPL/BP 

KKN dua hari.

 Mahasiswa KKN membawa keluarga atau teman untuk ikut 

menginap di posko KKN tanpa izin BP KKN.



SANKSI SP III

 Pelanggaran Berat berupa penjatuhan Surat Peringatan (SP) 

III yang berkonsekuensi Mahasiswa KKN dinyatakan 

GUGUR dan mendapat nilai Huruf Mutu (HM) E. Perbuatan 

Pelanggaran Berat adalah:

 Pelanggaran atas pengulangan perbuatan yang telah 

mendapatkan sanksi SP II. 

 Mahasiswa meninggalkan lokasi KKN dengan izin KDPL/BP 

KKN yang melewati waktu empat hari.

 Mahasiswa meninggalkan lokasi KKN tanpa izin KDPL/BP 

KKN empat hari.

 Mahasiswa melakukan perbuatan yang mencemarkan nama 

baik Almamater Unila.



SANKSI SP III (LANJUTAN)

 Mahasiswa melakukan kegiatan politik praktis, 

unjuk rasa, ikut terlibat  dalam pilkada atau 

pilkades, tindakan asusila, terorisme, 

penggunaan/penyalahgunaan/ peredaran narkotika, 

melakukan tindakan yang dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan kriminal.

 Mahasiswa menggunakan/memalsukan/ 

meminjamkan wewenang/pangkat/jabatan/seragam 

baku (misal: seragam Menwa/PNS/Polisi/TNI/aparat 

penegak hukum (APH), dll.) di luar statusnya 

sebagai Mahasiswa peserta KKN.
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Pendaftaran

Pengumuman

Matriks program kerja

Laporan kegiatan mingguan 

Laporan akhir

Video

Surat peringatan (SP)

Penilaian.

SISTEM IMFORMASI (ONLINE)



Token

Web KKN: e-kkn.unila.ac.id

Buku panduan

Materi pembekalan

Pembagian kelompok

SISTEM IMFORMASI
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BP-KKN   UNIVERSITAS LAMPUNG



JUDUL: KKN Unila P-II 2020 (Nama Desa,  

Nama Kecamatan, Nama Kabupaten).

 Identitas video: Universitas Lampung dan 

logo yang resmi

 Identitas Mahasiswa: Nama peserta, 

jurusan, fakultas

 Informasi/Profile Desa: ilustrasi, peta 

lokasi, jumlah penduduk, luas wilaya, 

tingkat pendidikan, fasilitas pendidikan, 

kesehatan, pekerjaan, potensi dll (tabel, 

ilustrasi, identifikasi, upaya solusi,dll)



Rangkaian Program Kerja: program 

kerja,  dokumentasi, sistematis, setiap

tampilan video disertai keterangan lisan

(suara/dubbing)

Unggah Video: ke Youtube.com, alamat

link video,  masuk sebagai laporan di 

e-kkn.unila.ac.id

Musik latar belakang: musik tradisional

Lampung
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