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Salam dan bahagia, 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Mahakuasa 
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membantu terciptanya sinergi dan komitmen bersama antara para 

mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Pembimbing 

Lapangan (PL), dan Tim KKN LP3M UST dalam melaksanakan 

program KKN. Buku ini masih bersifat umum sehingga perlu dibuatkan 

pedoman khusus sesuai dengan model KKN yang akan dilaksanakan. 

Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu menyusun pedoman ini, demikian pula 

penghargaan dan terima kasih atas semua saran dan masukan untuk 

perbaikan pedoman ini. 

Salam. 

Yogyakarta,    Desember 2017 

Kepala LP3M,  

ttd. 

Dra. Siti Rochmiyati, M.Pd. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) merupakan Perguruan 

Tinggi yang mengemban tugas utama melaksanakan Caturdharma 

Perguruan Tinggi, yakni dharma pendidikan, penelitian,  pengabdian 

kepada masyarakat, dan pembudayaan yang luhur. Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) merupakan salah satu perwujudan dharma pengabdian kepada 

masyarakat. KKN merupakan kegiatan akademik yang bersifat 

intrakurikuler yang terselenggara berdasarkan beberapa pemikiran 

berikut. 

1. KKN merupakan praktik akademis yang merupakan peran aktif 

perguruan tinggi dalam berpartisipasi membantu memecahkan 

persoalan-persoalan pembangunan secara interdislipiner baik di 

lembaga formal, institusional, atau kemasyarakatan.  

2. KKN merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat 

oleh Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta yang 

bercirikan ajaran hidup Tamansiswa dan berdasarkan Pancasila.  

3. KKN merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bersifat 

kelembagaan dan kemasyarakatan. 

4. KKN merupakan bentuk dan wujud nyata dari kepedulian masyarakat 

kampus terhadap upaya perubahan dan perbaikan melalui serangkaian 

uji coba dan praktik lapangan. Perubahan dan perbaikan meliputi 

aspek budaya, sikap dan mental (budi pekerti), penerapan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kegiatan lainnya yang 

diperlukan masyarakat sasaran. 

 

B. PENGERTIAN DAN MODEL KKN 

1. Pengertian 

Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN di Universitas 

Sarjanawiyata Tamansiswa adalah pelaksanaan dharma pengabdian 

kepada masyarakat yang bersifat interdisipliner dan pelaksanaannya 

menuntut mahasiswa menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
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seni yang dikuasai  dalam bentuk kerja nyata dalam memberdayakan 

masyarakat secara terencana dan terukur. 

2. Model dan Karakteristik KKN 

a.  Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat berupa KKN Reguler, KKN 

Ketamansiswaan, KKN Tematik, dan  KKN Profesi.  

b.  Karakteristik tiap-tiap model KKN sebagai berikut, 

1) KKN Reguler yaitu KKN yang dilaksanakan berdasarkan 

kebutuhan masyarakat sasaran yang teridentifikasi melalui 

tahapan observasi pendahuluan oleh Pusat Pengabdian kepada 

Masyarakat (PPM)-LP3M. 

2) KKN Ketamansiswaan, yaitu KKN yang difokuskan pada 

peningkatan kapasitas kelembagaan perguruan Tamansiswa 

dengan skala prioritas yang ditetapkan bersama antara UST 

dan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. 

3) KKN Tematik yaitu KKN yang dilaksanakan dengan tema 

program tertentu berdasarkan hasil penjajakan dan pendekatan 

pendahuluan oleh PPM-LP3M kepada masyarakat sasaran. 

4) KKN Profesi yaitu KKN yang dilaksanakan untuk memantapkan 

dan menguatkan kompetensi lulusan berdasarkan kriteria ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. 

 

C. DASAR PENYELENGGARAAN 

Dasar penyelenggaraan KKN Universitas Sarjanawiyata 

Tamansiswa (UST) Yogyakarta adalah sebagai berikut, 

1. UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2012. 

4. Peraturan  Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 

2016. 

5. Surat Keputusan Rektor UST No. 52/UST/Kep/Rek/IV/2017, tentang  

6. Pembetukan Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LP3M) UST.  
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D. STATUS 

KKN yang diselenggarakan UST berstatus: 

1. KKN merupakan kegiatan Intrakurikuler dan wajib ditempuh oleh 

semua mahasiswa program sarjana untuk semua Program 

Studi/Jurusan/Fakultas di lingkungan UST 

2. Kedudukannya sama dengan mata kuliah wajib tingkat Universitas 

dengan bobot 4 (empat) sks dan berstatus Wajib Lulus (WL), 

3. KKN dikelola oleh PPM pada LP3M. 

 

E. TUJUAN 

Tujuan KKN Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) adalah 

sebagai berikut, 

1. Untuk menghasilkan sarjana yang dapat memahami dan menghayati 

permasalahan pembangunan dan mampu memecahkan secara 

interdisipliner, lintas sektoral, dan komprehensif. 

2. Untuk lebih mendekatkan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 

pada masyarakat atau menyesuaikan Universitas Sarjanawiyata 

Tamansiswa kepada tuntutan pembangunan. 

3. Membantu pemerintah dalam mempercepat gerak pembangunan dan 

turut serta mempersiapkan kader pembangunan di masyarakat. 

4. Memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa tentang 

pembangunan masyarakat dan pengalaman kerja nyata pembangunan 

masyarakat. 

5. Menjadikan mahasiswa lebih dewasa. 

6. Melatih mahasiswa membuat keputusan. 

7. Menambah luasnya wawasan mahasiswa. 

8. Memacu pembangunan di masyarakat. 

 

F. SASARAN 

KKN UST memiliki tiga sasaran, yaitu lembaga (UST), mahasiswa, 

dan masyarakat dengan rincian sebagai berikut, 

1. Lembaga (UST) 

a. Lebih mendekatkan UST dengan masyarakat dan lebih 

menyesuaikan pelaksanaan pendidikan terhadap tuntutan 

pembangunan. 
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b. Mempercepat dan meningkatkan kerja sama antara UST 

dengan instansi-instansi atau departemen-departemen lainnya 

dalam melaksanakan pembangunan. 

c. Memacu pengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni di UST agar bermanfaat dalam memecahkan berbagai 

masalah pembangunan. 

d. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dapat mengembangkan 

kegiatan pengabdian berbasis riset dan memperoleh berbagai 

pengalaman dari masyarakat untuk pengembangan proses 

pendidikan. 

2. Mahasiswa 

a. Melatih mahasiswa menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni (IPTEKS) yang diperoleh di UST kepada masyarakat. 

b. Melatih mahasiswa mengerti, merasa, dan melakukan kegiatan 

akademik, sosial budaya, dan ekonomi berdasarkan Pancasila. 

c. Melatih mahasiswa untuk mampu mandiri sebagai calon sarjana 

yang berpijak pada kondisi objektif masyarakat Indonesia. 

d. Melatih mahasiswa untuk bekerja sama menampung aspirasi 

masyarakat dan langsung ikut membantu memecahkan 

permasalahan masyarakat. 

e. Mendewasakan alam pikiran mahasiswa untuk melaksanakan 

setiap penelaahan masalah yang ada di dalam masyarakat 

secara pragmatis dan ilmiah. 

f. Membina mahasiswa untuk menjadi seorang sarjana yang mampu 

sebagai inovator, dinamisator, dan motivator dalam pembangunan. 

g. Memberikan pengalaman dan melatih keterampilan mahasiswa 

sebagai kader pembangunan yang Pancasilais dan 

Pancadharmais di samping melaksanakan terbentuknya sikap 

dan rasa cinta serta tanggung jawab terhadap kemajuan 

masyarakat pedesaan/perkotaan. 

h. Memperdalam dan memperluas internalisasi ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni atau pendidikan kepada mahasiswa dengan 

adanya umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan 

masyarakat. 

i. Melatih mahasiswa untuk melakukan observasi, membuat 

perencanaan,  melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai kegiatan.   
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3. Masyarakat 

a. Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan 

mempersiapkan kader-kader pembangunan. 

b. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan dan melakukan pembaharuan dalam berbagai 

bidang kehidupan.  

c.  Masyarakat mampu mengidentifikasi aneka kebutuhan yang nyata 

dan dirasa, serta mampu menemukan penyelesaiannya. 

d.  Masyarakat memeroleh bantuan tenaga dan pikiran untuk 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk 

kesejahteraan bersama. 

  

G. PERAN MAHASISWA 

Dalam melaksanakan KKN, mahasiswa mempunyai peran utama 

berikut: 

1.  Sebagai Motivator 

Mahasiswa mampu menciptakan kondisi masyarakat 

pedesaan/perkotaan setempat sebagai warga masyarakat yang sanggup 

berbuat/melaksanakan pembangunan di desa/kotanya.  

2. Sebagai Dinamisator 

Mahasiswa mampu menangkap situasi dan kondisi serta 

menempatkan diri sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di 

masyarakat dan mampu mentranformasikan ide-ide pembangunan 

yang inovatif. 

3. Sebagai Problem - solver 

Mahasiswa belajar memecahkan masalah pembangunan di masyarakat 

secara multi/interdisipliner, lintas sektoral, dan komprehensif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

BAB II 

PENGORGANISASIAN 

 

 

A. PENGELOLA KKN 

Kuliah Kerja Nyata diselenggarakan oleh Tim Pengelola yang 

terdiri atas unsur Pimpinan Universitas, LP3M, dan 

Fakultas/Jurusan/Program Studi yang terkait yang selanjutnya disebut 

Tim KKN. Struktur organisasi Tim KKN terdiri atas: 

1. Pelindung        :  Pimpinan UST 

2. Penanggung jawab :  Kepala LP3M atau bersama dengan Dekan 

a. Kepala LP3M bertanggung jawab kepada Rektor dalam hal 

penyelenggaraan serta pengembangan program KKN yang 

berkaitan dengan instansi luar UST. 

b. Dekan bertanggung jawab secara internal kampus dan 

pengembangan profesi. 

c. Melaksanakan program bersama dengan dibantu staf ahli dari tiap-

tiap fakultas/jurusan. 

3. Ketua Pelaksana :  Ketua PPM atau bersama dengan Wakil Dekan 

a. Bertindak sebagai Ketua Harian dalam penyelenggaraan dan 

pelaksanaan KKN sehari-hari dan mempertanggungjawabkan 

kepada Kepala LP3M dan atau Dekan. 

b. Merencanakan dan membuat keputusan-keputusan, melakukan 

koordinasi dengan fakultas, konsultasi, monitoring, serta 

menyelenggarakan program KKN. 

c. Mengatasi dan membuat keputusan atas masalah-masalah bersama 

dengan tim ahli PPM. 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan untuk kelancaran 

penyelenggaraan program KKN. 

4. Sekretaris :  Sekretaris LP3M dibantu oleh pejabat struktural di 

LP3M dan  staf administrasi LP3M. 

 

B. PESERTA DAN PERSYARATANNYA 

1. Peserta 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) wajib bagi setiap mahasiswa UST jenjang 

Strata satu (S1). 
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2. Persyaratan 

Mahasiswa yang berhak menempuh KKN adalah mahasiswa yang 

telah menempuh minimal 100 sks pada semester berjalan (saat 

mendaftar). Kemudian, mahasiswa wajib menyediakan 4 sks untuk  

program mata kuliah KKN pada KRS semester berikutnya.  

 

C. PEMBIMBING KKN 

Pembimbing terdiri atas pembimbing yang berasal dari Universitas 

dan pembimbing yang berasal dari perangkat instansi/institusi setempat. 

1. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

DPL adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik mimimal 

asisten ahli (AA) dan sertifikat sebagai DPL setelah mengikuti 

pelatihan dan pembekalan yang dilaksanakan PPM-LP3M. 

2. Petugas Pembimbing Lapangan (PPL) 

PPL adalah perangkat desa/kelurahan, pejabat perguruan, atau pejabat 

lain yang diusulkan Kepala Desa/Lurah, kepala bagian perguruan, atau 

atasan pejabat lain untuk menjadi PPL dan mengikuti 

pelatihan/pembekalan yang dilaksanakan PPM-LP3M. 

  

D. TUGAS DAN KEWAJIBAN 

1. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  

a. Mengadakan observasi pendahuluan ke desa/kelurahan, dusun/RW, 

dan institusi yang digunakan sebagai lokasi KKN. 

b. Membantu memperlancar proses pendekatan sosial mahasiswa 

KKN dengan masyarakat dan instansi terkait. 

c. Membimbing mahasiswa dalam menyusun program serta 

mengesahkannya. 

d. Memonitor pelaksanaan program kerja dan membantu 

memecahkan masalah yang dihadapi di lokasi KKN. 

e. Memonitor interaksi mahasiswa dengan pamong 

dusun/desa/kelurahan, instansi terkait, dan masyarakat agar tercapai 

hubungan yang harmonis. 

f. Mengendalikan dan mengarahkan segala kegiatan serta perilaku 

mahasiswa ke arah yang positif. 

g. Membimbing penyusunan laporan dan mengesahkannya. 
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h. Melakukan koordinasi dengan PPL  dalam pembimbingan terhadap 

mahasiswa dan meminta masukan dalam penilaian lapangan. 

i. Memberikan penilaian lapangan sesuai dengan aspek penilaian 

yang ditentukan oleh Tim KKN dan menyerahkan penilaian kepada 

Tim KKN. 

j. Mengawasi dan ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan dana 

stimulan yang diterima mahasiswa baik dari UST maupun dari 

instansi lain. 

2. Petugas Pembimbing Lapangan (PPL)  

a. Membantu pelaksanaan program mahasiswa KKN di lokasi. 

b. Memberikan informasi tentang segala permasalahan dan potensi 

dusun/desa/kelurahan yang dapat dikembangkan bersama 

mahasiswa. 

c. Bertanggung jawab terhadap presensi mahasiswa di lokasi. 

d. Membantu memecahkan segala hambatan yang dihadapi 

mahasiswa dalam melaksanakan program KKN baik material 

maupun spiritual. 

e. Memberi masukan tentang penilaian mahasiswa kepada DPL. 

f. Ikut mengesahkan program kerja dan laporan akhir.  

3. Peserta KKN 

a. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembekalan KKN dan 

pendalaman. 

b. Mengikuti acara penyerahan dan penarikan KKN di lokasi. 

c. Melaksanakan observasi lapangan 

d. Merencanakan dan mengonsultasikan program kerja dan matriks 

perencanaan serta matriks pelaksanaan kegiatan KKN kepada DPL. 

e. Melaksanakan program KKN sesuai dengan pedoman dan aturan 

yang berlaku dan mencatatnya pada catatan harian. 

f. Menyusun laporan dan mengikuti ujian responsi. 

g. Menyerahkan laporan final kepada Tim KKN. 

 

E. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN 

1. Tempat Kegiatan 

Tempat atau lokasi KKN ditentukan oleh Tim KKN atau atas 

permintaan instansi yang tertentu.  
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2. Waktu Kegiatan 

KKN pada prinsipnya diselenggarakan setiap semester dan 

dilaksanakan selama kurun waktu tertentu sesuai dengan bobot satuan 

kredit semester (sks) yang berlaku. 

 

F. PENDANAAN 

1. Biaya KKN menjadi tanggung jawab mahasiswa peserta. 

2. Tim Pengelola KKN dapat mengusahakan bantuan dari sponsor. 

 

G. TATA TERTIB DAN SANKSI 

1. Tata Tertib 

a. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari 

pembekalan, pendalaman, observasi, penyusunan program,  

pelaksanaan program,  penyusunan laporan, sampai dengan 

mengikuti ujian responsi. 

b. Pada hari dan jam kegiatan yang telah disepakati Mahasiswa wajib 

berada di lokasi KKN sesuai dengan jadwal kegiatan dan 

menandatangani daftar hadir. 

c. Mahasiswa wajib menaati jadwal kegiatan yang telah dirancang 

bersama lembaga atau masyarakat. 

d. Pencarian sponsor harus seizin dan sepengetahuan pemerintah 

setempat dan atau DPL. 

e. Selama melaksanakan kegiatan, mahasiswa selalu mengenakan 

atribut KKN (jaket KKN/jaket almamater). 

f. Mahasiswa tidak boleh melaksanakan kegiatan politik praktis dan 

yang bersifat sara baik secara langsung maupun tidak langsung. 

g. Mahasiswa wajib menjaga nama baik almamater (tidak melakukan 

perbuatan asusila, amoral, kriminal, dan yang tercela lainnya). 

h. Mahasiswa tidak diperkenankan membuat dan menggunakan 

stempel dan kop surat yang mengatasnamakan Tim KKN, LP3M, 

dan UST.      

2. Sanksi 

Mahasiswa yang melanggar tata tertib tersebut akan dikenai sanksi. 

Sanksi dapat berupa hal-hal sebagai berikut, 

a. Peringatan secara lisan 

b. Peringatan secara tertulis 
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c. Perpanjangan waktu KKN 

d. Penarikan dari tempat KKN sebelum waktunya berakhir. 

Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan harus 

mengulang pada angkatan berikutnya. 

e. Jika kasus pelanggaran yang dilakukan baru diketahui setelah 

mahasiswa ditarik dari lokasi KKN, nilai KKN ditangguhkan 

sampai dengan kasusnya tuntas terselesaikan. 
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BAB III 

MEKANISME PELAKSANAAN 

 

 

A. PERSIAPAN KKN 

1. Pendaftaran 

a. Membayar uang pendaftaran KKN sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

b. Mengisi Surat Pernyataan dan Formulir Pendaftaran yang 

disediakan di Sekretariat KKN. 

c. Menyerahkan hal-hal berikut, 

1) Fotokopi kuitansi pembayaran KKN  

2) Surat Keterangan dari dosen wali atas nama Ketua Program 

Studi/Ketua Jurusan/Dekan yang menyatakan bahwa 

mahasiswa telah menempuh/ menyelesaikan telah 

menempuh minimal 100 sks pada semester berjalan (saat 

mendaftar). Kemudian, mahasiswa wajib menyediakan 4 sks 

untuk key in mata kuliah KKN pada KRS pada semester 

berikutnya. 

3) Surat Keterangan Sehat (dan keterangan sedang tidak hamil bagi 

mahasiswi) dari dokter. 

4) Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar. 

2. Pembekalan 

Pembekalan merupakan salah satu upaya mempersiapkan mahasiswa 

agar dapat melaksanakan KKN dengan benar dan mencapai tujuan. 

Melalui pembekalan, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan selama 

melaksanakan KKN. Pembekalan memiliki beberapa tujuan berikut, 

a. Mahasiswa memahami dan menghayati falsafah, arti,  tujuan, dan 

mekanisme pelaksanaan KKN. 

b. Mahasiswa memiliki informasi tentang situasi, kondisi, potensi, dan 

permasalahan yang ada di lokasi KKN. 

c. Mahasiswa memiliki bekal pengetahuan tata krama kehidupan di 

lapangan. 
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d. Mahasiswa memiliki pengetahuan untuk bersikap dan bekerja dalam 

kelompok secara interdisipliner dan lintas sektoral dalam 

menyelesaikan tugas di lapangan. 

e. Mahasiswa memiliki kemampuan menggunakan waktu secara 

efektif dan efisien di lapangan.  

3. Pendalaman 

Pendalaman merupakan bagian materi pembekalan dalam bentuk 

ujian tertulis. 

4. Observasi 

Sebelum penerjunan, mahasiswa melakukan observasi lapangan. 

Observasi bertujuan mendapatkan data mengenai kebutuhan, 

permasalahan, dan potensi yang ada di masyarakat, instansi, sekolah, 

lembaga, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 

berikut. 

a. Observasi langsung di masyarakat, instansi, sekolah, lembaga, dan 

sebagainya. 

b. Wawancara dengan staf dusun/desa/kelurahan/RW/kecamatan/ 

tokoh masyarakat yang menjadi wilayah kerjanya, baik pemerintah 

maupun swasta. 

c. Mengadakan pertemuan secara langsung dengan staf dusun, 

desa/kelurahan, RT, RW, PKK, karang taruna, pemuda, dasawisma,  

dan kelompok-kelompok kegiatan lainnnya. Hasil observasi 

digunakan sebagai dasar penyusunan program kerja dan matriks 

program. 

5. Perencanaan Program 

Program kerja KKN dan matriks program individu dan kelompok 

diselesaikan sebelum penerjunan. Hal tersebut dimaksudkan agar 

mahasiswa dapat langsung melaksanakan program yang telah 

dirancang dan dikonsultasikan dengan DPL dan PL (Pembimbing 

Lapangan). 

a. Program Individu 

Program individu adalah program yang disusun dan 

dilaksanakan sendiri (perseorangan) oleh mahasiswa peserta 

KKN serta menjadi tanggung jawab penuh individu yang 
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bersangkutan dan dimasukkan ke dalam matriks program 

individu.  

b. Program Kelompok 

Program kelompok adalah program yang disusun dan dilaksanakan 

secara bersama seluruh anggota kelompok. Masalah yang telah 

dipilih dan disusun kemudian dimasukkan ke dalam bidang-bidang 

kegiatan yang sudah ditentukan dan kemudian disusun sebagai 

program kelompok dan dimasukkan ke dalam matriks program 

kelompok. 

 

B. PELAKSANAAN PROGRAM KKN 

1. Program Utama 

Program kerja utama adalah program kerja yang sesuai dengan 

yang telah diprogramkan dan dituangkan dalam matriks program. 

Semua kegiatan yang dilakukan selama KKN dicatat dalam 

Catatan Harian sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

Catatan harian tersebut kemudian dituangkan dalam Matriks 

Pelaksanaan Program KKN. Keduanya merupakan sumber 

utama dalam pembuatan laporan KKN. Pelaksanaan program kerja 

merupakan inti dari kegiatan KKN.  

Oleh karena itu, kehadiran DPL sangat diperlukan untuk memantau 

pelaksanaan program, mememberikan masukan dan konsultasi jika ada 

kesulitan, memeriksa catatan harian, presensi kehadiran, dan matriks 

pelaksanaan program KKN. Pelaksanaan program minimal selama 160 

jam yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan program individu dan 

kelompok, serta pelaporan dan evaluasi. 

2. Program Tambahan 

Ketika mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan 

matriks perencanaan, muncul program baru yang dirasa sangat 

dibutuhkan dan dimungkinkan pelaksanaannya. Program baru ini 

disebut program tambahan. Program tambahan tersebut dapat 

berasal dari masyarakat/lembaga atau dari mahasiswa yang 

menangkap adanya masalah konkret yang perlu segera diatasi. 

Program tambahan dimasukkan ke dalam matriks pelaksanaan 

program dan diklasifikasi sesuai dengan bidang kegiatan yang 

telah ditentukan sebelumnya. 
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3. Kegiatan Insidental 

Kegiatan insidental merupakan aktivitas yang tidak diprogramkan, 

tetapi perlu, layak, dan memungkinkan diikuti.   

 

C. RESPONSI 

Kegiatan responsi wajib diikuti oleh mahasiswa peserta KKN LP3M 

UST. Ujian responsi bertujuan untuk mengklarifikasi kegiatan 

pelaksanaan program dengan laporan. Ujian responsi ini dilakukan oleh 

Tim KKN dan atau DPL. 
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BAB IV 

PENYUSUNAN LAPORAN 

 

 

Laporan KKN merupakan sebuah karya ilmiah dan dokumen resmi yang 

berisi kegiatan yang dilaksanakan selama KKN. Oleh karena itu, laporan 

disesuaikan dengan kenyataan yang ada dan memenuhi kaidah-kaidah 

penulisan karya ilmiah baik dari segi bahasa dan isi. 

 

A. ISI 

Isi laporan KKN pada prinsipnya merupakan rekaman seluruh 

kegiatan KKN yang dilakukan oleh setiap mahasiswa sesuai dengan 

program yang direncanakan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab 

setiap mahasiswa secara individual. 

Laporan KKN mulai disusun setelah melakukan observasi dan 

selanjutnya disusun secara bertahap sampai menjelang berakhirnya 

kegiatan KKN. Pada waktu penarikan, laporan KKN sudah selesai dan 

siap diujikan. Laporan KKN dibedakan menjadi dua, yaitu laporan 

kelompok dan individu. 

1. Laporan Kelompok 

Laporan kelompok disusun berdasarkan program kelompok yang 

dilaksanakan di lokasi yang menjadi tanggung jawab kelompok. 

Laporan kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota 

kelompok. Laporan kelompok yang telah disahkan/disetujui DPL dan 

PL kemudian dijilid dan diserahkan ke Kantor LP3M sebanyak 1 

(satu) eksemplar.  

2. Laporan Individu 

Laporan individu dilampirkan dalam bentuk matriks program dan 

matriks pelaksanaan program. 

 

B. KETENTUAN TEKNIS 

Ketentuan teknis yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan 

adalah sebagai berikut, 
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1. Laporan KKN menggunakan bahasa Indonesia ragam baku dan ditulis 

dengan menerapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan. 

2. Jenis kertas yang digunakan adalah HVS 80 gram ukuran A4 atau 

kuarto. 

3. Laporan diketik menggunakan huruf Time New romans spasi 1,5 

dengan margin kiri 4 cm kanan 3 cm dan batas atas bawah masing-

masing 4 cm. 

4. Laporan dijilid dengan sampul warna hijau daun dan berlogo UST. 
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BAB V 

EVALUASI 

 

 

Evaluasi kegiatan KKN dilakukan secara periodik dari awal sampai akhir 

kegiatan. Evaluasi mencakup beberapa komponen berikut. 

1. Materi pembekalan, berupa hasil pendalaman atau ujian materi 

pembekalan yang diselenggarakan pada akhir kegiatan pembekalan. 

Hasilnya dilambangkan dengan NP. 

2. Kegiatan di lapangan, berupa hasil penilaian kegiatan di lapangan. 

Penilaian dilakukan secara periodik setiap satu minggu sekali selama tiga 

minggu oleh DPL. Hasilnya dilambangkan dengan NL1, NL2, dan NL3.  

3. Ujian laporan KKN atau responsi yang dilakukan oleh DPL atau tim. 

Hasilnya dilambangkan dengan NR. 

Ketiga komponen penilaian tersebut digunakan untuk menentukan nilai 

akhir (NA). Nilai akhir (NA) dapat diperoleh bila tidak ada nilai 0 (nol) dari 

salah satu komponen di atas. Nilai akhir (NA) diperoleh dengan rumus 

berikut. 

 

 

        NP+ NL1+ NL2+ dan NL3+NR 

                         NA  =   

5 
 

Keterangan: NP =   Nilai Pendalaman (dari materi pembekalan) 

  NL = Nilai Lapangan 

  NR = Nilai Responsi 

  NA = Nilai Akhir 
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Konversi Nilai Akhir KKN 

 

Nilai Angka 
Huruf 

Mutu 
Angka Mutu 

90-100 A 4,00 

80-89 A- 3,80 

75-79 B+ 3,30 

68-74 B 3,00 

64-67 B- 2,80 

60-63 C+ 2,30 

56-59 C 2,00 

40-55 D 1,00 

0-39 E 0,00 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang disusun oleh Lembaga 

Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) 

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta dimaksudkan agar 

semua komponen yang terkait dapat melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. Harapan tersebut dapat terealisasi jika ada komitmen dari semua 

pihak.  

Hal-hal yang belum tercantum dalam Buku Pedoman ini akan 

disampaikan dalam koordinasi dan pembekalan. 
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Lampiran 1:   Format Proposal Mahasiswa KKN 
 

SISTEMATIKA PROPOSAL KEGIATAN KKN 
SEMESTER……… TAHUN AKADEMIK …………… 

HALAMAN JUDUL 
I. PENDAHULUAN 

1.  Latar Belakang 
2.  Permasalahan 
3.  Tujuan dan Sasaran 
4.  Lokasi 

 
II. PROGRAM KEGIATAN 

1.  .................................... ....................................... 
2.  .................................... ....................................... dst. 

 
III. PELAKSANAAN KEGIATAN 

1.  Metode Pelaksanaan   
2.  Lokasi Kegiatan 
3.  Jadwal Pelaksanaan 
4.  Organisasi Pelaksana 

 
IV. RENCANA ANGGARAN 

....................................... ....................................... 
 

V. SUMBER DANA 
....................................... ....................................... 

 
VI. PENUTUP 

Yogyakarta, ...................................... 
Ketua Padepokan:  ......... 

 
.............................................. 

Mengetahui: 
 Kepala Dusun………………                   DPL  

 
 ..............................................               ............................................... 

 
  Ketua Tim KKN LP3M-UST           Kepala Desa ............. 
 
  ...................................................  ................................................... 

 
Camat ………...….., 

 
.......................................................... 

 
Keterangan: 
Pengajuan proposal permohonan bantuan dilengkapi dengan lampiran-lampiran antara lain: 

- Fotokopi surat izin lokasi KKN 

- Susunan Panitia kegiatan (melibatkan pengurus dusun) 

- Rencana anggaran program kegiatan 

- Lembar kesanggupan donatur/sponsor 

- Lembar kesanggupan penerima bantuan 
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Lampiran 2:   Contoh Sampul Proposal 
 
 

KULIAH KERJA NYATA (KKN) PADEPOKAN: …….. 

SEMESTER ……………TAHUN AKADEMIK ……………….. 
DI KECAMATAN ……….……… KABUPATEN …………………. 

 

Sekretariat:  Dusun ................., Desa ................, Kecamatan ................., Kabupaten ................., 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Disusun Oleh: 

Mahasiswa KKN LP3M-UST  
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

Jln. Batikan No.2, Tempel, Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Yogyakarta 55167 
Telp. (0274)387841, Fax.(0274)547042, Email: lp3m@ustjogja.ac.id  

Website: http://www.lp3m.ustjogja.ac.id  
 

TAHUN 20xx 

 

 

 

mailto:lp3m@ustjogja.ac.id
http://www.lp3m.ustjogja.ac.id/
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Lampiran 3:   Contoh Surat  Permohonan Bantuan 
 
 
 

KULIAH  KERJA NYATA (KKN) PADEPOKAN: ___ 

SEMESTER ……….. TAHUN AKADEMIK ……………  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA 

 
 

Sekretariat: Dusun .............., Kelurahan ..............., Kecamatan ..............., Kabupaten...................... 
 

Nomor : ......./Pad. ..... / KKN-UST/...../20xx    ...........................  20xx 

Lampiran : 1 bendel proposal 

Perihal : Permohonan Bantuan 

 

 

 

Yth. ....................................................... 

............................................................... 

di ............................................. 

 

 

Salam dan bahagia. 

 

Sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan KKN LP3M-UST yang berlokasi di dusun 

........................., Kelurahan ......................., Kecamatan …...………, Kabupaten ……………, mulai 

tanggal .................................. s.d. ................................ 20xx, maka kami mengharapkan kesediaan 

instansi/lembaga/perusahaan yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin untuk ikut berpartisipasi menjadi 

donatur demi kelancaran pelaksanaan program KKN di wilayah tersebut.  

 

Adapun bantuan tersebut akan kami gunakan untuk melaksanakan program kegiatan KKN sesuai 

dengan bidang dan kompetensi kami. (Rencana program kegiatan terlampir) 

 

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan banyak terima kasih. 

Salam. 

 

 

      Hormat kami, 

  Ketua,         Sekretaris, 

 

 

 

 

(……………………….)    (…………………) 
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Lampiran 4:   Form Kesediaan Donatur dan Penerima Bantuan 
 
 

KULIAH  KERJA NYATA (KKN) PADEPOKAN: ___ 

SEMESTER …………. TAHUN AKADEMIK ……………  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA 

 
Sekretariat: Dusun .............., Kelurahan .................., Kecamatan ............., Kabupaten..................... 

 

KESEDIAAN MENJADI DONATUR/SPONSOR 

Kami pimpinan instansi/lembaga/perusahaan/toko .............................   Alamat: ................................  atau 
Bapak/Ibu/Saudara ........................................ ikut berpartisipasi menjadi  DONATUR / SPONSOR  dalam 
pelaksanaan program kegiatan KKN LP3M-UST di dusun .................................., Kelurahan 
............................., Kecamatan …………, Kabupaten ……….................................………. 
Adapun bantuan yang akan kami berikan berupa:  ............................................................................. 
Semoga bantuan yang kami berikan dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga dapat memberikan 
manfaat dalam membantu kelancaran program kegiatan KKN. 

Yogyakarta, ................................ 
Donatur / Sponsor 
 
 
..................................................... 
 

 
 

 
KULIAH  KERJA NYATA (KKN) PADEPOKAN: ___ 

SEMESTER …………. TAHUN AKADEMIK ………….. 
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA 

 
 

Sekretariat: Dusun .............., Kelurahan ................, Kecamatan ................, Kabupaten..................... 
 

KESANGGUPAN PENERIMA SUMBANGAN 

bantuan yang diberikan oleh pimpinan instansi/lembaga/perusahaan/toko ........................................   
Alamat: ..............................................  atau Bapak/Ibu/Saudara .........................................................  
berupa................................................................................................................................................... 
TELAH KAMI TERIMA sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.  
Selanjutnya Donatur dalam hal ini sebagai PIHAK I  dan penerima sumbangan sebagai PIHAK II, maka 
PIHAK II sanggup melaksanakan: ............................................................................................. 
sebagai follow-up serta konsistensi untuk memanfaat bantuan yang telah diberikan oleh PIHAK I. 
 
Semoga bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan kegiatan ini. 
 

Yogyakarta, ................................ 
Donatur / Sponsor 

 
 

..................................................... 
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Lampiran 5:   Kisi-Kisi Penilaian Lapangan 
 

 
 

KISI-KISI PENILAIAN LAPANGAN 
KKN LP3M-UST YOGYAKARTA 

 
 
 

PENILAIAN LAPANGAN I 
 Hasil Observasi  
 Matriks Program Kerja  
 Catatan Harian  
 Sikap dan Perilaku  
 Kerjasama dalam kelompok  
 
PENILAIAN LAPANGAN II 
 Peran dan Kerjasama dalam Kelompok  
 Prestasi dan Program Individu  
 Keberterimaan di lokasi  
 Catatan Harian  
 Matriks Pelaksanaan (draft) 
 
PENILAIAN LAPANGAN III 
 Peran dan Kerjasama dalam kelompok  
 Proses Penyusunan Laporan  
 Manfaat program bagi masyarakat dan institusi di masyarakat  
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Lampiran 6:   Daftar Kehadiran DPL di Lokasi KKN 
 
 

DAFTAR KEHADIRAN DPL 
( dibuat per mahasiswa ) 

 

 Nama : ………………………………..................... 

 Nomor Mhs. : ………………………………..................... 

 Jurusan/Prodi : ………………………………..................... 

 Padepokan : ………………………………..................... 

 Lokasi : ………………………………..................... 
 
>>  Nama DPL :  ………………………………………………………….. 
 

No Hari / Tanggal 
Kunjungan 

Ke 
Materi Pembimbingan 

Tanda 
Tangan 

DPL 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Ketua Padepokan,       Mahasiswa ybs, 

 
 
 
 
 
         .…………………………………    …..………………………… 
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Lampiran 7:   Sistematika Laporan  KKN 
 
 

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR KKN 
 

Halaman Judul 
Halaman Pengesahan 
Kata Pengantar 
Daftar Isi 
Daftar Lampiran 
 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Pelaksanaan KKN 
B. Tujuan Umum KKN 
 
BAB II PEMILIHAN DAN PERUMUSAN MASALAH 
A. Hasil Observasi 
B. Inventarisasi Masalah 
C. Pemilihan Masalah 
D. Rumusan Masalah 
 
BAB III PENYUSUNAN PROGRAM 
A. Bidang : …………………………………………………..…………………. 
    1. Program : …………………………………………………………………. 

1.1 Bidang kegiatan  : …………………………………………… 
1.2 Jenis/materi : …………………………………………… 
1.3 Spesifikasi : …………………………………………… 
1.4 Tujuan : …………………………………………… 
1.5 Sasaran : …………………………………………… 
1.6 Lokasi : …………………………………………… 
1.7 Hasil yang diharapkan : …………………………………………… 
1.8 Rencana pelaksanaan program 

     1.8.1 Pelaksanaan : …………………………………………… 
     1.8.2 Perlengkapan : …………………………………………… 
     1.8.3 Sumber dana : …………………………………………… 
     1.8.4 Waktu : …………………………………………… 

B. Bidang : …………………………………………………..…………………. 
1. Program :  …………………………………………………..…………….. 
    1.1 Bidang kegiatan :   …………………………………………… 
    1.2 ………… dst. 

 
BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM 
A. Bidang : …………………………………………………..…………………. 

1. Program: …………………………………………………..…………….. 
    1.1 Bidang kegiatan  :  …………………………………………… 
    1.2 Jenis/materi :  …………………………………………… 
    1.3 Alokasi waktu  :  …………………………………………… 

    1.3.1 Bulan :  …………………………………………… 
    1.3.2 Minggu ke :  …………………………………………… 
    1.3.3 Hari/tanggal :  …………………………………………… 

    1.4 Jumlah jam :  …………………………………………… 
    1.5 Metode kegiatan : …………………………………………… 
    1.6 Peran mahasiswa :  …………………………………………… 
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    1.7 Lokasi kegiatan :  …………………………………………… 
    1.8 Hasil yang dicapai :  …………………………………………… 

 
B. Bidang : …………………………………………………..…………………. 

1. Program: …………………………………………………..…………….. 
    1.1 Bidang kegiatan  :   …………………………………………… 
    1.2 ………… dst 

 
BAB V PENUTUP 
 
Lampiran-Lampiran 
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Lampiran 8:  Contoh Sampul depan Laporan Akhir KKN 
 
 

LAPORAN 
KULIAH KERJA NYATA (KKN) ................. LP3M-UST 

SEMESTER……….... TAHUN AKADEMIK ......... / ......... 
DI ……………...................... 

 
RW/DUSUN :  ..................................................... 
KELURAHAN :  ..................................................... 
KECAMATAN :  ..................................................... 
KABUPATEN/KOTA :  ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISUSUN OLEH: 
KELOMPOK …................ 

 
 

NO NAMA MAHASISWA NO. MHS. JURUSAN/FAK 

1    

2    

3    

4    

dst    

 
 
 
 

 
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP3M) 

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA 
YOGYAKARTA 

20xx 

 

 

 

 

 



29 
 

Lampiran 9:  Contoh Halaman Pengesahan 
 
 

LAPORAN  
KULIAH KERJA NYATA (KKN) ............. LP3M-UST  

SEMESTER....…........  TAHUN AKADEMIK ......…. / ......... 
DISUSUN GUNA MENYELESAIKAN KULIAH 

DI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA 
YOGYAKARTA 

 
 
 
 
 

Disahkan: 
 
 

Pada tanggal: ______, __________ 20xx 
 
 

Pembimbing Lapangan,                     Dosen Pembimbing Lapangan, 
 
 
 
          ___________________                      ________________________ 
 
 
 
 

 
 

Mengetahui, 
 

Ketua Tim Pengelola KKN LP3M 
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta 

Semester …………, Tahun Akademik ……….. 
 
 
 
 
 

___________________________ 
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Lampiran 10:  Halaman Pengesahan Pengujian Responsi KKN 
 
 

LAPORAN 
KULIAH KERJA NYATA (KKN) ............. LP3M-UST 

SEMESTER....…........  TAHUN AKADEMIK ......…. / ......... 
DISUSUN GUNA MENYELESAIKAN KULIAH 

DI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA 
YOGYAKARTA 

 
 
 
 
 

Telah diujikan didepan penguji : 
 
 

Pada tanggal: ______, __________ 20xx 
 
 
 
 

Penguji I,                               Penguji II, 
 
 

 
 
 
             ___________________                  _______________________ 
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