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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, segala puji dan syukur kehadhirat 
Allah Rabbul Izzati. Semoga Anugerah Yang Maha Agung Nan Mulia 
senantiasa tersemat dalam sanubari kita yang paling dalam. Shalawat 
dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 
Keluarga dan Para Sahabat Sekalian. 

Buku Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa yang ada 
di tangan anda merupakan edisi XII (Duabelas), secara subtansi tidak 
ada perubahan yang signitifikan dari edisi sebelumnya, hanya sedikit 
revisi tentang persyaratan mata kuliah yang pada edisi sebelumnya 
boleh mengambil mata kuliah selain KKM maksimal 3 Mata Kuliah 
Baru atau Mata Kuliah Perbaikan. Sedangkan pada KKM Angkatan 
XVII tahap I pada Tahun Akademik 2018/2019 tidak diperkenankan 
mengambil mata kuliah lain dan peserta KKM adalah mahasiswa 
yang sudah mengikuti perkuliahan minimal semester IV (empat), yang 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan KKM dan lebih fokus 
pada program-program yang bermanfaat dalam rangka pengabdian 
kepada masyarakat sebagai aktualisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi 
sekaligus menjalankan Visi Universitas Almuslim yang Unggul, 
Profesional dan Islami, dan memberi peluang kepada mahasiswa 
Program S1 agar dapat menyelesaikan perkuliahannya lebih cepat 
karena program KKM dilaksanakan pada libur semester. 

Kami berharap, terutama kepada Mahasiswa yang 
melaksanakan Program KKM dan Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) dapat berpedoman pada buku panduan ini dari awal 
pelaksanaan sampai selesai pembuatan laporan akhir Kegiatan KKM 
oleh mahasiswa dengan baik dan sempurna. 

Kendati demikian, buku ini tentunya masih terdapat kekurangan 
dan kelemahan karena terbatasnya kemampuan dan sumber daya 
yang ada. Untuk itu, kami sangat menantikan adanya kritik yang 
konstruktif, ide dan pemikiran ke arah yang lebih sempurna. 

Akhirnya, kami berterimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam proses penyelenggaraan program kegiatan ini dan 
kepada Allah SWT jualah kita berserah diri, semoga hasil usaha ini 
bermanfaat dan mendapat Ridha-Nya, Amin. 

Matangglumpangdua,       Juli 2018 

 KEPALA BAPEL KKM 
 

Dto 
 

Drs. Syarkawi, M.Ed 
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KATA SAMBUTAN 

Puji syukur kami panjatkan ke hadhirat Allah SWT, dengan 
berkat rahmat dan karuniaNya atas selesainya revisi penyusunan 
buku panduan Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Almuslim edisi ke 
XII (Duabelas) sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Shalawat 
beriring Salam kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW, 
keluarga serta para sahabat yang telah membawa kita dari alam yang 
tidak berilmu pengetahuan ke alam yang penuh dengan ilmu 
pengetahuan. 

Kami menyambut gembira dengan terbitnya buku panduan 
KKM edisi XII (Duabelas) yang digagas oleh tim Bapel KKM 
Universitas Almuslim, sebagai usaha untuk perbaikan buku panduan 
program KKM sebelumnya. Buku yang berisi tentang kebijakan 
pengelolaan dan tatalaksana KKM Universitas Almuslim, menjadi 
syarat penting untuk pedoman mahasiswa KKM dan Dosen 
Pembimbing lapangan (DPL) dan juga menjadi bukti eksistensi Bapel 
KKM Universitas Almuslim dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas 
dan kuantitas dalam pengabdian kepada masyarakat.  

Kami selaku Pimpinan Universitas Almuslim, mengucapkan 
terimakasih yang setulus-tulusnya kepada tim penyusun yang telah 
terlibat dalam penyelesaian penyusunan buku ini dalam waktu yang 
relatif singkat. Semoga buku panduan KKM ini bermanfaat bagi 
semua pihak khususnya bagi mahasiswa, Dosen Pembimbing 
Lapangan dan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) program KKM 
Universitas Almuslim. 

Matangglumpangdua,   Juli 2018 
Rektor, 

 
dto 

 
Dr. Amiruddin Idris, SE., M.Si 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Falsafah dan Pengertian KKM 

1.1.1. Falsafah 
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan bagian integral dan 

proses pendidikan yang mempunyai tujuan khusus dalam 
pelaksanaannya di Perguruan Tinggi. Sistem penyelenggaraan serta 
pengertian landasan ideal yang secara filosofis akan memberikan 
gambaran serta pengertian yang utuh tentang apa, bagaimana serta 
untuk apa diselenggarakan. Landasan ideal secara filosofi akan 
memberikan petunjuk serta dapat mengendalikan pola pikir, sikap dan 
tindakan dalam setiap proses penyelengggaraan yang pada 
gilirannya akan membedakan kegiatan KKM dengan kegiatan lainnya. 

KKM sekurang-kurangnya mengandung 5 (lima) aspek yang 
fundamental yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, 
yaitu : 

1) Keterpaduan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan suatu bentuk 
kegiatan yang memadukan Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu 
Pendidikan, Penelitian, serta Pengabdian kepada masyarakat 
dalam suatu kegiatan. KKM merupakan suatu kegiatan wajib 
dari kurikulum pendidikan tinggi Strata Satu (S1). Hal ini 
berarti bahwa : 
 Kuliah Kerja Mahasiswa sebagai program terpadu dan 

integral serta tidak terpisahkan dari tujuan dan isi 
pendidikan tinggi lainnya; 

 Kuliah Kerja Mahasiswa berfungsi sebagai pengikat dan 
perangkum semua isi kurikulum, dan menjadi penambah 
atau pelengkap isi kurikulum yang telah ada; 

 Kuliah Kerja Mahasiswa merupakan pengalaman belajar 
yang menghubungkan konsep – konsep akademis 
dengan realitas kehidupan dalam masyarakat; 

 Kuliah Kerja Mahasiswa merupakan pengetahuan teori 
mahasiswa sehingga dapat diperkaya melalui 
pengalaman praktis di lapangan; 

 Terwujudnya kedewasaan cara berpikir dan kepribadian 
mahasiswa, serta menumbuhkan rasa percaya diri 
sebagai calon pemimpin yang handal bagi pembangunan 
bangsa, sebagai bagian dari kegiatan penelitian. Oleh 
karena itu, KKM mengajak mahasiswa untuk ikut 
mengamati, meneliti, menelaah/menganalisis, menarik 
kesimpulan dari data kondisi dan situasi wilayah kerja 
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yang dikumpulkannya, kemudian merumuskan 
permasalahan yang dihadapi, lalu mengambil keputusan 
untuk pemecahan/penanggulangan dan memberikan 
saran-saran sebagai solusi dari berbagai alternatif yang 
ada sesuai dengan kondisi wilayah kerja dan 
kemampuan. 

2) Pendekatan Interdisipliner dan Komprehensif 
KKM merupakan penerapan IPTEKS mahasiswa kepada pola 
berpikir interdisplin dan komprehensif. Pola pikir yang ingin 
dikembangkan melalui KKM dilandasi oleh kenyataan, bahwa 
hampir setiap masalah kehidupan dalam masyarakat selalu 
mempunyai kaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian 
pendekatan yang melibatkan segala bidang Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi serta Seni (IPTEKS) secara utuh 
menjadi sangat penting. Sedangkan pendekatan monodisiplin 
menjadi kurang atau tidak efektif. Falsafah inilah yang 
membedakan KKM dengan kegiatan lainnya, seperti program 
praktek lapangan dan macam-macam praktek kerja lainnya 
yang selalu bertolak dan bergerak sebatas bidang ilmu yang 
sedang dipelajari.  

3) Lintas Sektoral 
Proses pembangunan di Indonesia dilaksanakan oleh 
beragam sektor dalam prinsip keterpaduan. Hal ini terkait 
dengan kompleksnya permasalahan serta upaya 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan ragam 
aspirasi dan  budaya yang di turunkan melalui KKM. Pola 
berpikir sektoral harus ditinggalkan karena hampir setiap 
masalah di dalam kehidupan masyarakat selalu mempunyai 
kaitan antara satu dengan yang lainnya. Setiap lokasi atau 
wilayah kerja KKM mempunyai pertanggungjawaban 
pembangunan secara formal yang biasanya bersifat sektoral. 
Dengan demikian, kerja sama dengan pejabat-pejabat yang 
berkesinambungan khususnya di lokasi atau wilayah kerja 
KKM harus dijalankan dengan baik.   

4) Dimensi yang Luas 
Dalam melaksanakan KKM, mahasiswa tidak hanya 
bermodalkan ilmu yang dipelajari secara formal di bangku 
perkuliahan, akan tetapi juga segala pengetahuan, 
pengalaman di luar bidang studi, dan intelegensi yang dimiliki. 
Dengan kata lain, semua yang dikerjakan mahasiswa dalam 
KKM berdimensi luas, namun relevan dengan upaya 
memajukan dan secara nyata berguna bagi masyarakat. 
Selama melaksanakan KKM, pikiran dan perhatian 
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mahasiswa tidak hanya terpaku pada pembuatan laporan 
ilmiah pada bidang ilmu yang didapatkan, namun juga 
menuntut konsentrasi pada peningkatan komitmen kepada 
masyarakat.  Dalam menyusun program kerja secara 
pragmatis berdasarkan pada masalah dan kendala 
pelaksanaan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat 
setempat.  

5) Keterlibatan Masyarakat secara Aktif 
Pelaksanaan KKM harus terjalin kerjasama yang baik serta 
keterlibatan yang aktif antara masyarakat dan mahasiswa 
semenjak dari mengumpulkan data, mengidentifikasi dan 
merumusan rencana kerja, hingga pelaksanaan dan evaluasi 
hasil kegiatan.  Aspek keterlibatan masyarakat secara aktif 
sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan KKM 
sehingga dengan program kegiatan yang telah direncanakan 
dapat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah 
pembangunan, dan selanjutnya mampu memecahkan 
masalah-masalah tersebut secara mandiri.  

1.1.2. Pengertian KKM 
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan suatu kegiatan 

intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Darma Perguruan 
Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) 
dengan cara memberikan pembelajaran dan pengalaman kepada 
mahasiswa untuk bekerja dan memberi ide-ide dalam kegiatan 
pembangunan yang diciptakan pemerintah untuk kesejahteraan 
masyarakat. Sebagai wahana penerapan teknologi dan 
pengembangan ilmu yang di dapat di kampus, kemudian dipraktekkan 
di tengah-tengah masyarakat dalam waktu, dan mekanisme serta 
persyaratan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan KKM ini dapat 
memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk mengatasi 
persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. 

1.2. Tujuan, Sasaran, dan Status KKM 

1.2.1. Tujuan KKM 
Secara  exsplisit, tujuan yang harus dicapai melalui program 

KKM, yaitu: 
a. Menghasilkan calon-calon sarjana yang menghayati 

permasalahan masyarakat dalam pembangunan dan mampu 
memecahkannya secara pragmatis.  Dalam hal ini KKM 
memberikan pengalaman belajar tentang masyarakat pada 
mahasiswa sekaligus memecahkan masalah yang dihadapi, 
misalnya pengalaman belajar membuat potensi desa, 
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membuat rencana pembangunan desa, bagaimana 
berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat, dan 
bagaimana menghimpun swadaya masyarakat. 

b. Membentuk kepribadian mahasiswa sebagai kader 
pembangunan dengan wawasan berpikir luas. Apabila tujuan 
ini tercapai dengan baik, diharapkan lulusan perguruan tinggi 
lebih siap atau lebih mantap dalam memasuki lapangan kerja 
atau sebagai kader-kader pembangunan. 

c. Memacu pembangunan masyarakat dengan menumbuhkan 
motivasi kekuatan mandiri. Dimana mahasiswa berupaya 
untuk mendinamiskan masyarakat dalam konteks 
pembangunan. Kenyataan menunjukkan bahwa dinamisasi 
masyarakat ini sangat esensial dalam pembangunan. Bahwa 
peningkatan dinamika masyarakat itu merupakan bagian dari 
pembangunan nasional.  Namun pengalaman juga 
membuktikan bahwa para mahasiswa tidak saja berpotensi, 
tapi juga berkemampuan menalarkan IPTEKS untuk 
menggerakkan masyarakat dalam pembangunan.  
Keberhasilan di bidang ini akan menghasilkan dampak positif, 
secara berantai, baik pada diri pribadi mahasiswa, maupun 
masyarakat dalam pembangunan pada umumnya. 

d. Mendekatkan Universitas   Almuslim  pada  Masyarakat. 
Perguruan tinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari masyarakat, serta dibangun untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan Ilmu Pengetahuan Tekhnologi dan Seni. 
Karenanya Universitas Almuslim harus banyak terlibat 
dengan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat 
terutama melalui kegiatan KKM sehingga tujuan ini akan 
tercapai. 

1.2.2. Sasaran 
Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka KKM 

mempunyai tiga kelompok sasaran, yaitu mahasiswa, masyarakat 
bersama pemerintah daerah dan universitas. Adapun sasaran dan 
manfaat dari pelaksanaan KKM adalah sebagai berikut : 
A. Mahasiswa  

a. Menjadi perangkat untuk mengukur kemampuan mahasiswa 
dalam mengaplikasikan bagian dari ilmu dan pengetahuan 
yang didapatkan di kampus untuk diterapkan di tengah 
kehidupan masyarakat. 

b. Mendewasakan cara berpikir dengan cara meningkatkan 
daya penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, 
perumusan dan pemecahan masalah secara ilmiah dan 
Pragmatis. 
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c. Memperdalam penghayatan dan pemahaman tentang 
kehidupan latar belakang kehidupan sosial bermasyarakat. 

d. Memperdalam pengertian mahasiswa dan penghayatan 
tentang manfaat ilmu, teknologi dan seni yang dipelajarinya 
bagi pelaksanaan pembangunan keseluruhan. 

e. Memperdalam pengetahuan mahasiswa tentang cara berpikir 
dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat menghayati 
adanya ketergantungan dan keterkaitan kerjasama antar 
sektor. 

B. Masyarakat dan Pemerintah Daerah 
a. Memperoleh ide dan gagasan dengan penerapan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni dalam membantu 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 

b. Mendapatkan pengalaman dengan menggali potensi swadaya 
masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam 
pembangunan berkelanjutan. 

c. Memperoleh manfaat dari pengalaman yang diberikan oleh 
mahasiswa untuk melaksanakan program pembangunan 
jangka panjang. 

d. Masyarakat perkotaan dan pedesaan yang mempunyai 
prospek peningkatan kemampuan serta keterampilan sumber 
daya manusia. 

e. Pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah memperoleh 
bantuan pemikiran dan tenaga dalam merencanakan dan 
melaksanakan pembangunan. 

C. Lembaga (Universitas Almuslim) 
a. Dapat memberi masukan kepada Universitas Almuslim untuk 

lebih optimal serta mengorientasikan muatan kurikulum yang 
berhubungan dengan kecakapan personal mahasiswa, 
akademis, vokasional dan kehidupan sosial yang sesuai 
dengan kondisi masyarakat. 

b. Mendapatkan bermacam-macam masalah yang berharga, 
dimana dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam program 
KKM berikutnya, sehingga bisa terlaksana dengan baik. 

c. Memperoleh umpan balik dari proses integrasi mahasiswa 
dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, sehingga 
dalam penyusunan, materi kuliah dan pengembangan ilmu 
yang ada di universitas sesuai dengan tuntutan jangka 
panjang. 

d. Kelompok masyarakat tertentu dengan jalinan kerjasama 
yang baik antara lembaga pelaksana, 
lembaga/dinas/pemerintah daerah dan stakeholder lainnya 
sehigga dapat mensinergikan dan memberdayakan 
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kemampuan masing-masing demi kepentingan bersama. 
1.2.3 Status KKM 

Kuliah Kerja Mahasiswa merupakan bagian dari proses 
pendidikan yang berhubungan erat dengan pembinaan mahasiswa, 
pengembangan serta peningkatan kemampuan dalam kehidupan 
bermasyarakat. Dengan demikian, KKM merupakan bagian integral 
dari kurikulum dan merupakan prasyarat bagi setiap mahasiswa 
program Strata Satu (S1) Universitas Almuslim. KKM yang berstatus 
intrakurikuler mempunyai karakteristik, antara lain: 

a. Program yang terstruktur 
Pelaksanaan kegiatan KKM sebagian dilakukan kepada 
kelompok sasaran di luar kampus, mencakup kegiatan 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
Karena sifatnya yang intrakurikuler, maka KKM Universitas 
Almuslim disusun dalam struktur KKM yang memenuhi 
parameter sebagai berikut: 
1. Dilakukan oleh sekelompok mahasiswa program sarjana 

(S1) Universitas Almuslim dalam jumlah yang telah 
ditetapkan di suatu kecamatan/desa dengan konfigurasi 
anggota dari berbagai disiplin ilmu (interdisipliner). 

2. Mahasiswa peserta KKM sudah memenuhi persyaratan 
kurikulum yaitu sudah mengikuti perkuliahan minimal 
semester IV (empat). 

3. Mengikuti setiap tahapan kegiatan mulai dari pendaftaran, 
pembekalan, penyusunan program, pelaksanaan, 
pelaporan, evaluasi serta tindak lanjut.  

b. Bobot akademik (SKS) 
Beban/bobot akademik KKM Universitas Almuslim dalam 
satuan kredit semester adalah 4 (empat) SKS. 

c. Diprogramkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) semester 
Pendek. Disamping itu keterlibatan dosen wali sangat 
menentukan waktu keikutsertaan mahasiswa dalam KKM 
karena berhubungan dengan rencana penyelesaian studi 
program S1 secara keseluruhan dari mahasiswa bersangkutan. 
Oleh karena itu keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan KKM 
harus diprogramkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang 
disetujui (ditandatangani) oleh dosen wali. 

d. Bimbingan, Pembinaan dan Evaluasi 
Program pembimbingan, pembinaan dan evaluasi dilakukan 
pada setiap tahap pelaksanaan KKM. Mulai dari persiapan, 
pembekalan, observasi lapangan, penyusunan program kerja, 
pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dilakukan oleh dosen 
pembimbing lapangan (DPL). 
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BAB II 
PENETAPAN LOKASI  

KULIAH KERJA MAHASISWA 

Penetapan lokasi Kuliah Kerja (KKM) Mahasiswa perlu adanya 
persiapan yang matang, sehingga dalam pelaksanaan dapat berjalan 
dengan baik serta tercapai tujuan yang diharapkan, seperti 
peninjauan lokasi atau daerah yang membutuhkan seperti: persiapan 
pelaksanaan, pendekatan sosial dan mahasiswa. 

1.1. Penetapan Lokasi 
Menentukan lokasi penempatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) 

Tahun Akademik 2018-2019 di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh 
yaitu di:  

1. Kecamatan Samalanga 
2. Kecamatan Simpang Mamplam 

 
2.2 Pendekatan Sosial 

2.2.1 Pengertian 
Pendekatan sosial adalah suatu proses komunikasi antara 

semua pihak yang terkait agar tercipta saling pengertian dan saling 
menunjang kelancaran program KKM. Tujuan pendekatan sosial 
adalah memberikan gambaran jelas dan nyata tentang arti, tujuan 
dan manfaat pelaksanaan KKM. Apabila semua pihak  terkait dapat 
memahami manfaat kegiatan KKM, maka akan tercipta dan tumbuh 
peran aktif serta kerja sama dalam pelaksanaan program KKM dapat 
diperoleh karena adanya dukungan dari semua pihak terutama 
Bupati, Camat, Kepala Desa/Geuchik/Reje pada daerah tersebut, 
perihal berbagai kehidupan masyarakat dalam pembangunan.  

 
2.2.2 Sasaran 

a. Universitas Almuslim 
     Berbagai kalangan dalam lingkup Universitas Almuslim 

mempunyai kesamaan persepsi dan tindakan sehingga 
diharapkan dapat memperlancarkan koordinasi dan kerja sama 
yang solid antara Pimpinan Universitas, Dekan, Ketua 
Lembaga, Ketua Program Studi, Mahasiswa dan Staf 
Administrasi. 

b. Pihak di Luar Universitas Almuslim 
Pelaksanaan KKM tidak di dalam Kampus, melainkan di luar 
kampus. Kerjasama dengan berbagai Pihak di luar Universitas 
Almuslim yang memiliki wewenang secara formal 
melaksanakan pembangunan daerah. Dengan demikian 
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sasaran pendekatan sosial ke luar adalah pemerintah daerah 
(Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan dan Desa) 
lembaga swadaya masyarakat dan instansi terkait, serta 
Perguruan Tinggi lainnya. 

c. Materi 
 Materi yang diinformasikan dalam pendekatan sosial antara 

lain dasar, falsafat, arti, maksud dan tujuan program KKM. 
Jadwal kegiatan dan berbagai informasi lainnya yang 
dipandang perlu. 

2.3. Mahasiswa 

2.3.1. Persyaratan mahasiswa 
Mahasiswa yang melaksanakan KKM akan menghadapi tugas 

yang kompleks di masyarakat. Oleh sebab itu mahasiswa diharapkan 
telah memiliki bekal ilmu pengetahuan yang cukup memadai, 
kestabilan emosional serta rasa tanggung jawab yang besar atas 
segala pemikiran dan tindakannya. Berdasarkan pertimbangan ini, 
mahasiswa Universitas Almuslim yang dapat diikutsertakan dalam 
KKM adalah sebagai berikut: 

1) Telah mengikuti perkuliahan minimal 4 semester. 
2) Pendataan KKM melampirkan Kartu Rencana Studi (KRS) 

dengan mata kuliah KKM tercantum di dalamnya, ditanda 
tangani dan disahkan oleh dosen wali. 

3) Lunas SPP pada semester berjalan. 
4) Dalam keadaan sehat, dan bagi mahasiswi yang sedang hamil, 

tidak dibenarkan mengikuti KKM. 
5) Membayar biaya KKM yang besarnya ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Rektor Universitas Almuslim. 

2.3.2. Mekanisme Pendaftaran 
1) Mengisi formulir yang telah disediakan. 
2) Melampirkan foto copy Transkrip Nilai (legalisir Wakil Dekan I) 
3) Melampirkan foto copy KRS dengan mencantumkan Mata 

Kuliah KKM (tandatangan Dosen Wali dan Pengesahan Wakil 
Dekan I). 

4) Foto copy slip Bank bukti lunas SPP semester berjalan 
(membawa/menunjukkan yang asli) 

5) Melampirkan slip Bank asli bukti lunas biaya KKM (warna 
kuning dan satu lembar foto copy) 

6) Surat keterangan kerja (bagi mahasiswa Extensi) dari Instansi 
tempat kerja. 

7) Menandatangani surat pernyataan kesediaan ditempatkan 
pada lokasi KKM yang telah ditetapkan. 
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2.3.3. Pembagian Daerah Kerja 
Pembagian daerah kerja dilakukan dengan mempertimbangkan 

lokasi yang telah dipilih oleh Badan pelaksana/Panitia KKM, dengan 
pertimbangan lokasi KKM dan jumlah mahasiswa per desa, per 
Fakultas dan Prodi, yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. 
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BAB III 
PEMBEKALAN 

3.1. Maksud dan Tujuan 
Pembekalan merupakan upaya untuk mempersiapkan 

mahasiswa agar dapat melaksanakan KKM dengan baik dalam 
masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
kesatuan yang utuh sebagai kegiatan lapangan. Dengan pembekalan 
diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap 
peka terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat di 
lapangan. Hal ini sesuai dengan tujuan pembekalan yaitu sebagai 
berikut: 

1. Tertanamnya pemahaman dan penghayatan mahasiswa akan 
falsafah, arti, maksud dan tujuan KKM. 

2. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman untuk dapat 
memahami, menghayati serta meningkatkan kepekaan 
terhadap berbagai masalah pembangunan serta membantu 
memikirkan pemecahannya. 

3. Memperoleh pengetahuan dan ketrampilan praktis untuk 
bekerja dengan masyarakat di lokasi KKM. 

4. Memperoleh petunjuk untuk dapat bersikap dan bekerja dalam 
kelompok secara interdisipliner dan lintas sektoral dalam 
rangka penyelesaian tugas bersama di lapangan. 

5. Memperoleh informasi tentang kondisi, potensi, dan 
permasalahan, baik fisik, sosial, maupun ekonomi dalam 
rangka kegiatan lapangan. 

6. Tersusun program kerja yang siap dilaksanakan. 

Dengan tercapainya tujuan pembekalan tersebut, diharapkan 
mahasiswa KKM dapat melaksanakan peranannya sebagai:  

1. Informator, motivator, fasilitator dan mobilisator. 
2. Memperlancar proses difusi inovasi pembangunan. 
3. Penghubung antar sistem pelaksanaan pembangunan. 

3.2. Pelaksanaan Pembekalan 
Pembekalan peserta KKM dilaksanakan sebelum dimulai 

kegiatan lapangan pada setiap periode KKM, dengan tatalaksana 
sebagai berikut: 

1. Bersifat wajib bagi mahasiswa calon peserta KKM dengan 
jumlah kehadiran tidak boleh kurang dari 100% (penuh). 

2. Waktu pelaksanaan pembekalan 3 (Tiga) hari. 
3. Pembentukan struktur pelaksanaan KKM tingkat Kabupaten, 

Kecamatan dan Gampong/Desa/Wilayah. 
4. Pembekalan yang diikuti mahasiswa merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dengan pelaksanaan di lapangan. 
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5. Penilaian kehadiran pembekalan sebesar 25% diberikan oleh 
Bapel KKM dan menjadi pertimbangan bagi peserta untuk 
dapat melanjutkan KKM ke lapangan dan menjadi sebagai nilai 
akhir KKM. 

3.3. Tata Tertib selama pembekalan 
Pembekalan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Angkatan XVII 

Tahap I Tahun Akademik 2018/2019, bahwa pembekalan dimulai 
tanggal 25 sd. 27 Juli 2018 di Aula Ampoen Chiek, maka : 

1. Peserta KKM diwajibkan mengikuti Pembekalan, selama 
pembekalan dihitung 1 (satu) SKS diberi nilai 25% selama 3 
hari dan di lapangan dihitung 3 (tiga) SKS  nilai 75%. 

2. Registrasi peserta pukul 07.00 – 08.00 membawa kupon untuk 
pembagian atribut pembekalan.  
1) Absensi siang pukul 13.30 – 14.00 paraf mahasiswa,  
2) Absensi sore pukul 15.30 sampai dengan selesai oleh 

panitia. 
3. Peserta KKM agar dapat menduduki bangku sesuai dengan 

nomor, nama dan program Studi masing-masing dan tidak 
dapat diwakilkan (diganti) dalam mengikuti pembekalan 
maupun di lapangan. 

4. Peserta KKM agar memakai baju Almamater dan membawa 
kupon makan siang selama pembekalan.  

5. Peserta KKM tidak dibenarkan memakai celana jeans dan 
sandal. 

6. Peserta KKM tidak dibenarkan keluar dari lokasi pembekalan. 
7. Diharapkan kepada mahasiswa peserta KKM untuk dapat 

mengikuti pembekalan dengan sebaik-baiknya. Apabila tidak 
diindahkan, sanksi yang diberikan pada pembekalan adalah 
nilai 0 (nol), maka tidak dapat melanjutkan ke lapangan, 
dengan demikian KKM anda gagal atau tidak lulus. Selama 
pembekalan mahasiswa wajib: 
1) Mengikuti semua agenda pembekalan sebagai satu 

kesatuan yang utuh dengan kegiatan di lapangan. 
2) Menandatangani daftar hadir dan tidak boleh diwakili. 
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BAB IV 
PELAKSANAAN LAPANGAN 

4.1 Survey Lapangan dan Sosialisasi  
Survei dilaksanakan untuk mengumpulkan data potensi 

Gampong/Desa dan melakukan identifikasi masalah yang terjadi pada 
desa/kelurahan termasuk melakukan pendekatan kepada 
masyarakat. Survei dilakukan oleh mahasiswa pada masing-masing 
lokasi penempatan KKM yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing 
Lapangan, tujuannya untuk memperoleh gambaran dan informasi 
awal secara lengkap kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya 
termasuk mengetahui tokoh-tokoh masyarkat yang bisa  diajak untuk 
merencanakan maupun membantu kegiatan yang akan dilaksanakan 
oleh mahasiswa.  

4.2. Penyusunan Program Kerja 
Program kerja disusun berdasarkan hasil survey lapangan yang 

bertujuan untuk memperoleh suatu model pembinaan, 
pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengembangan sumber 
daya manusia. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan program 
kerja adalah sebagai berikut: 
1. Tahapan Persiapan  

Mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Pembimbing melakukan 
sosialisasi, membantu dan menyepakati waktu untuk melakukan 
pertemuan dengan masyarakat. 

2. Tahapan Penerapan/Aplikasi 
a. Menyampaikan maksud dan tujuan tentang pemberdayaan 

masyarakat. Mahasiswa di bawah bimbingan Dosen 
Pembimbing memberikan motivasi dan informasi tentang 
pentingnya partisipasi masyarakat untuk membangun 
daerahnya dengan cara mengembangkan  dan meningkatkan 
potensi yang ada di  wilayahnya. Selanjutnya juga perlu 
disampaikan bahwa peran mahasiswa dalam memberdayakan 
masyarakat hanya sebagai fasilitator, motivator dan inovator. 

b. Analisis Masalah dan Potensi 
Mahasiswa melakukan analisis terhadap potensi dan situasi 
yang didapatkan di lokasi penempatan KKM. 

c. Menyusun rencana Kerja berbasis pemberdayaan masyarakat. 
Mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing menyusun 
model pembinaan dan pengembangan ekonomi dan 
pengembangan sumber daya manusia, selanjutnya hasil 
penyusunan model dipaparkan kepada masyarakat untuk 
dibuat rencana kegiatan secara rinci. 
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3. Tindak Lanjut 
Pertemuan dengan lembaga/instansi terkait untuk membahas 
pelaksaan kegiatan. Mahasiswa dan Dosen Pembimbing 
melakukan  koordinasi dengan instansi terkait tentang rencana 
kegiatan KKM yang akan dilaksanakan. Bentuk koordinasi antara 
lain pembinaan/pelatihan secara bersama dengan mahasiswa 
yang sudah diprogramkan untuk memberdayakan masyarakat. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan program 
kerja mahasiswa KKM yaitu: 
a. Maksud, tujuan, manfaat, reabilitas, dan fleksibilitas, yang 

disusun. 
b. Jenis dan sifat  rencana kegiatan harus dapat menimbulkan 

swadaya masyarakat dan pengembangan potensi setempat. 
Sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat akan 
kemampuan membangun diri dan lingkungannya. Dengan 
demikian masyarakat akan terhindar dari rasa ketergantungan 
kepada pihak luar atau bantuan pemerintah dalam hal 
berswadaya (tenaga maupun biaya). 

c. Biaya kegiatan yang diperoleh dari mahasiswa KKM baik yang 
bersumber dari swadaya masyarakat maupun dari bantuan 
kerjasama dengan instansi pemerintah atau bantuan dari pihak 
lain yang tidak mengikat, harus dipertanggung jawabkan dalam 
laporan akhir pelaksanaan KKM. 

d. Lokasi kegiatan harus jelas letak dan keadaan geografis 
maupun administratifnya (Gampong/Desa/wilayah). 

e. Sarana dan prasarana yang diperlukan harus tersedia di lokasi 
atau bila perlu harus didatangkan dari luar daerah lokasi. Hal 
ini perlu difikirkan agar masyarakat di lokasi tersebut secara 
berkesinambungan dapat mendatangkan sarana dan 
prasarana yang sama dari luar, apabila mahasiswa sudah 
kembali ke kampus. 

4.3 Waktu Pelaksanaan Lapangan  
1. Periode pelaksanaan lapangan  

Universitas Almuslim menyelenggarakan KKM 2 (dua) kali dalam 
setahun kelender akademik yaitu pada akhir semester (semester 
ganjil dan semester genap). 

2. Jangka waktu mahasiswa di lokasi 
Keberadaan mahasiswa di lokasi menentukan tingkat pencapaian 
tujuan KKM. Keberadaan di lapangan yang terlalu singkat dapat 
menyebabkan kurang tuntasnya pencapaian tujuan proses KKM. 
Sedangkan apabila terlalu lama dapat menganggu proses 
kegiatan belajar mahasiswa, bahkan  mahasiswa dan masyarakat 



 

  

  

 

14 
 

 

 

sendiri dapat menjadi jenuh. Lamanya Mahasiswa berada dilokasi 
KKM dibagi dalam 3 (tiga) Kategori sesuai dengan SK Rektor 
Umuslim Nomor: 1077/SK/Umuslim/pp.2014 tentang lamanya 
mahasiswa dan lokasi Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM): 
a. Apabila KKM dilaksanakan dalam Kabupaten Bireuen maka 

Universitas Almuslim menentukan keberadaan mahasiswa di 
lokasi KKM selama 45 (Empat Puluh Lima) hari, termasuk 
hari minggu dan hari libur lainnya. 

b. Apabila KKM dilaksanakan di luar Kabupaten Bireuen maka 
Universitas Almuslim menentukan keberadaan mahasiswa di 
lokasi KKM selama 30 (Tiga Puluh) hari) dan menginap di 
lakasi KKM, termasuk hari minggu dan hari libur lainnya. 

c. Apabila KKM dilaksanakan di luar Negeri maka Universitas 
Almuslim menentukan keberadaan mahasiswa di lokasi KKM 
selama 15 (Lima Belas) hari. 

3. Pelaksanaan KKM Angkatan XVII Tahap I Tahun Akademik 
2018/2019 yang penempatannya di Kabupaten Bireuen mulai 
tanggal 6 Agustus s/d 13 September 2018 
 

4.4 Pelaksanaan Program Kerja 
Pelaksanaan program kerja oleh mahasiswa tidak lain adalah 

menjalankan rencana kegiatan yang sudah tersusun dan didiskusikan 
dengan perangkat pemerintahan gampong/desa dan tokoh 
masyarakat. Partisipasi masyarakat, serta instansi pemerintah dari 
berbagai stakeholder lainnya diperlukan dalam pelaksanaan KKM. 
Pendekatan sosial dengan masyarakat di lapangan pada setiap 
tahapan semenjak mahasiswa tiba di lokasi KKM merupakan upaya 
aktif dari mahasiswa untuk meyakinkan kepada seluruh lapisan 
masyarakat.  

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memotivasi 
masyarakat dan pemerintah daerah agar dapat berpartisipasi penuh 
dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa KKM sehingga tujuan ganda 
dari program KKM dapat dicapai dengan baik. Selama pelaksanaan 
KKM, perlu dijaga kekompakan dan kerja sama antara mahasiswa 
dalam satu wilayah kerja/antar wilayah kerja dan berbagai disiplin 
ilmu. Kegiatan mahasiswa KKM di lokasi tidak dimaksudkan agar 
mahasiswa mengambil alih pekerjaan masyarakat/dinas/instansi yang 
bersangkutan, tetapi mahasiswa dipandang sebagai insan calon 
penerus yang sedang belajar dari keadaan sebenarnya sebagai 
penegak, pemerkasa, dan pelaksana dalam membantu memecahkan 
setiap permasalahan yang ada di lokasi KKM. 
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4.5 Ruang Lingkup Program KKM Aceh Tengah tahun 2018 

4.5.1 Program Pendidikan Agama/Umum 
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, misalnya :  
a. TPA/TPQ 
b. Menggalakkan/Memakmurkan 
Mesjid/Meunasah/Surau.  
c. Menghidupkan Majlis Taklim dan Remaja Mesjid. 

2. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, 
a. Pembelajaran Kreatif dan Inovatif (Orang Tua dan 

anak-anak). 
b. Membantu dan berpartisipasi di sekolah dalam 

memecahkan masalah anak yang tidak 
sekolah/melanjutkan pendidikan dan pengawasan 
serta Pembelajaran Nasional (wajar diknas) 

4.5.2  Program Kesehatan 
1. Kesehatan Masyarakat (Posyandu, Penguatan Gizi ibu 

dan Anak) 
2. Kesehatan Hewan dan Ternak  

4.5.3 Program Pertanian dan Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat. 

1. Penyuluhan Pertanian dan Praktek Lapangan tentang 
pembuatan pupuk organic, Pupuk Hayati dan pestisida 
organik. 

2. Penyuluhan pertanian tentang teknologi budidaya Ikan 
Air Tawar  

3. Teknologi tepat guna pengolahan hasil-hasil pertanian 
4.5.4 Program Lingkungan Hidup 

1. Mitigasi bencana 
2. Menciptaan lingkungan yang sehat dan bersih 
3. Reboisasi dan Penghijauan 

4.5.5 Program Sosial dan Budaya 
1. Pelestarian budaya lokal 
2. Mengembangkan kearifan budaya lokal sebagai Social 

capital 
4.5.6 Teknologi Informasi dan Teknologi Tepat Guna. 

1. Sistem Informasi berbasis Desa. 
4.5.7 Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan 

1. Kegiatan revitalisasi gerakan sayang ibu dan bayi 
2. Kegiatan peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan 

dasar bagi perempuan dan anak. 
3. Kegiatan pengembangan sistem perlindungan untuk 

lanjut usia (Lansia). 
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4.5.8 Penyempurnaan Tata Pamong dan Tata Kelola 
Pemerintahan  

1. Mengembangkan sistem aparatur desa 
2. Mengembangkan sistem administrasi dan prosedur 

pelayanan perangkat desa 
3. Sensus penduduk desa 
4. Pelatihan pengelolaan dan Pelaporan anggaran Desa. 

4.5.9 Teknik Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
1. Meningkatkan manajemen usaha Mikro kecil menengah 
2. Introduksi bahan baku alternatif untuk peningkatan 

produksi unit usaha. 
3. Pemasaran hasil produksi usaha mikro dan menengah 
4. Pemberdayaan ekonomi rumah tangga berbasis 

keunggulan lokal. 

Tema KKM Universitas Almuslim Angkatan XVII Tahap I Tahun 
Akademik 2018-2019 
 
“Bakti Sosial Dalam Pengabdian Masyarakat Untuk Mewujudkan 

Budaya Kearifan Lokal” 
 
4.6 Bimbingan Lapangan 

4.6.1 Fungsi Bimbingan Lapangan 
Bimbingan kepada mahasiswa di lapangan, dimaksudkan agar 

kegiatan mahasiswa dalam KKM mencapai keberhasilan, baik dalam 
hal pencapaian tujuan belajar mahasiswa, ataupun bantuan 
pembangunan bagi masyarakat.   

Dosen Pembimbing dalam sikap, penampilan, metode, materi 
dan frekuensi sangat menentukan mutu akan keberhasilan program 
KKM. Kerjasama antara dosen pembimbing dengan pemerintah 
daerah, dinas/instansi dan tokoh masyarakat dalam bimbingan perlu 
diupayakan melalui pendekatan sosial yang intensif, misalnya dengan 
melakukan kunjungan silaturrahim/kunjungan koordinasi sehingga 
mereka dapat memberikan informasi yang banyak dan dapat 
dijadikan bahan masukan sebagai pemecahan suatu masalah yang 
berguna bagi pembimbing dalam melakukan tugas-tugas bimbingan. 

Pemerintah daerah juga dapat berfungsi sebagai pengawas di 
lapangan untuk memberikan arahan kepada para mahasiswa atau 
dengan cara memberikan laporan/informasi kepada Dosen 
Pembimbing.  

4.6.2 Peran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
Dosen Pembimbing Lapangan Pembimbing mempunyai peran 
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sebagai motivator, Pembimbing, penasehat, penghubung, pengawas, 
penyuluh, dan sekaligus penilai kegiatan mahasiswa di lapangan.  

Berdasarkan fungsi dan peran tersebut, maka tugas Dosen 
Pembimbing Lapangan meliputi: 

1. Sebagai Motivator adalah sebagai Berikut: 
Membentuk iklim yang kondusif agar timbulnya kreatifitas, serta 
mendorong semangat dan aktivitas mahasiswa. 
 

2. Sebagai Pembimbing: 
a. Membimbing observasi lapangan oleh mahasiswa dalam 

rangka pembekalan/penyusunan program kerja. 
b. Memperlancar dan mendayagunakan proses pendekatan 

sosial mahasiswa dengan masyarakat dan pemerintah 
daerah/instansi. 

c. Mendisiplinkan mahasiswa agar menunaikan tugas dengan 
penuh tanggung jawab. 

d. Membimbing mahasiswa dalam setiap langkah operasional 
KKM. 

a. Membimbing mahasiswa dalam penulisan laporan serta 
menilai kegiatan mahasiswa dalam rangka penentuan 
prestasi keberhasilan mahasiswa. 

b. Membuat laporan tertulis tentang kegiatan bimbingan yang 
telah dilakukan secara periodik berdasarkan absensi, 
catatan harian peserta KKM dan  wajib diserahkan kepada 
panitia pelaksana. 

e. Menandatangani catatan harian peserta KKM setiap 
melakukan kegiatan di lapangan. 

3. Sebagai Penasehat 
 Menampung segala permasalahan yang timbul dan hambatan 
yang dihadapi mahasiswa serta memberikan saran dan 
bantuan cara penyelesaiannya. 

4. Sebagai Penghubung 
 Menjadi penghubung antara mahasiswa dengan pengelola 
KKM dan pemerintah daerah/ instansi, tokoh masyarakat serta 
membina kerja sama mahasiswa. 

5. Sebagai Pengawas 
 Memantau, mengendalikan, mengarahkan dan mengawasi 
kegiatan dan perilaku mahasiswa baik secara individual 
maupun kelompok agar selalu mengarah kepada tujuan 
pencapaian KKM. 

4.6.3 Frekuensi dan lama bimbingan 
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) bersifat edukatif, karena 

memerlukan aktivitas yang mandiri dari mahasiswa yang sedang 
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belajar. Bimbingan yang frekuensinya kerap dilakukan akan 
menambah semangat aktivitas dan kreativitas mahasiswa dalam 
proses belajar. 

4.6.4 Penilaian Lapangan 
Penilaian lapangan dibagi kedalam dua katagori, yaitu : 

1. Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa. 
Nilai dari geuchiek/reje kampung yaitu 25% dari jumlah 
kesuluruhan nilai dan dijadikan sebagai nilai akhir KKM. 

2. Penilaian yang lakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan.  
Penilaian meliputi Kehadiran Pembekalan yaitu (25% dari 
Badan Pelaksana Kuliah Kerja Mahasiswa), Lokasi (20%), 
Kerja Individu (15%), kerja Kelompok (20%), Laporan Akhir 
KKM (20%), dari nilai keseluruhan, 75% diambil untuk nilai 
akhir KKM. 

3. Nilai Akhir Mahasiswa KKM adalah nilai Dosen Pembimbing 
Lapangan yaitu 75% di tambah nilai dari bapak geuchiek/reje 
kampung 25% sehingga jumlah total secara keseluruhan 
adalah 100% 
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BAB V 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

5.1. Pengertian 
Pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan penting yang 

tidak terpisahkan dari keseluruhan pelaksanaan program KKM. 
Prinsip pendidikan yang berkesinambungan dan perkembangan 
masalah pembangunan yang tidak ada hentinya, menyebabkan 
pelaksanaan KKM  harus selalu disempurnakan dari satu periode ke 
periode berikutnya. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam 
program KKM pada dasarnya menyangkut pengumpulan 
informasi/data tentang pelaksanaan KKM oleh penguruan tinggi, 
kemudian dianalisis dan merumuskan kesimpulan. 

Informasi dari kesimpulan ini sangat diperlukan oleh berbagai 
pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, diantaranya 
perguruan tinggi/pengelola KKM, pemerintah daerah dan masyarakat, 
untuk keperluan penyusunan kebijakan dalam perencanaan program 
KKM dan pembangunan berkelanjutan. Bagi mahasiswa peserta 
program KKM dimana hasil evaluasi berupa nilai prestasi, diperlukan 
untuk dapat mengetahui kemampuan kinerja sendiri. 

Pemantauan merupakan kegiatan pemeriksaan sacara periodik 
selama program sedang berlangsung dengan maksud agar 
kelemahan dan penyimpangan dapat diketahui secara dini, sehingga 
perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan program tetap mengarah 
pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, 
kegiatan pemantauan dilaksanakan pada setiap tahapan program 
KKM, sejak perencanaan, persiapan, pelaksanaan lapangan, evaluasi 
pelaporan akhir dan tindak lanjut. 

5.2. Pelaksanan Pemantauan Program 
Pemantauan dilaksanakan dengan mengamati kegiatan pada 

setiap tahapan program KKM dengan cara pengamatan langsung, 
wawancara, atau membaca catatan harian (yang dibuat pada setiap 
tahapan kegiatan) sehingga dengan cepat dapat diketahui ada atau 
tidaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKM. 

5.3. Tahapan Pemantauan 

1. Perencanaan 
Pada tahapan ini pemantauan dilakukan oleh Tim pengelola 

KKM. Informasi juga didasarkan pada perencanaan yang diajukan 
berupa proposal kegiatan serta rencana yang direncanakan. Rencana 
jumlah mahasiswa berdasarkan fakultas/program studi, rencana 
latihan/pembekalan, rencana pembimbing dan personalia DPL, 
rencana lokasi, rencana pemberangkatan, rencana kegiatan laporan, 
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serta rincian biaya yang digunakan. 
2. Persiapan 

Pemantauan terhadap tahapan persiapan untuk  penyelesaian 
tugas-tugas persiapan pelaksanaan KKM yang diamati adalah 
pelaksanaan pendekatan sosial. Penjajakan/studi lokasi, 
latihan/pembekalan, pengelompokan mahasiswa, kesiapan sarana 
dan prasarana dan sebagainya. 
3. Pelaksanaan Pemantauan Lapangan 

Pemantauan pada tahapan pelaksanaan lapangan merupakan 
tahapan penting dilaksanakan oleh panitia KKM. Pada tahap ini 
mahasiswa sudah tersebar di lapangan/lokasi penempatan. Citra 
KKM dan citra perguruan tinggi biasanya dilihat dari keberhasilan 
pelaksanaan KKM di lapangan. 

Informasi yang dikumpulkan pada pemantauan lapangan, 
terutama menyangkut berbagai kegiatan yang dilakukan di lapangan 
baik oleh mahasiswa peserta KKM, DPL, maupun pemerintah/ 
instansi dan masyarakat, diantaranya: 

a. Kunjungan Pertama Adalah Penyerahan Mahasiswa kepada 
keusyik dalam kunjungan tersebut DPL membicarakan Tempat 
tinggal dan Konsumsi mahasiswa KKM selama tinggal di Desa. 

b. Kunjungan Kedua adalah Mengesahka Program KKM yang 
akan dilaksanakan oleh mahasiswa selama KKM 

c. Kunjungan ketiga adalah mengevaluasi pelaksanaan Program 
KKM 

d. Kunjungan Keempat pembimbingan laporan KKM yang disusun 
oleh Mahasiswa. 

e. Kunjugan kelima adalah penjemputan mahasiswa KKM. 
4. Pelaporan 

Pada tahap ini, panitia KKM melaporkan kepada pimpinan 
universitas, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang dipandang 
perlu untuk mengetahui kondisi mahasiswa, pelaksanaan program 
dan berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan. 
5. Tindakan Lanjut 

Tujuan pemantauan pada tahap ini adalah agar perubahan 
perilaku yang sudah dicapai, produk-produk teknologi yang sudah 
diterapkan, serta berbagai sarana/prasarana yang berhasil dibangun 
dapat tetap dipelihara bahkan dapat dikembangkan. 
6. Pelaksanaan Pemantauan 

Pelaksanaan pemantauan pada program KKM terdiri dari 
berbagai unsur yang terlibat dan diperlakukan keputusannya dalam 
bentuk kebijaksanaan pelaksanaan KKM, yaitu: 

1) Dosen Pembimbing Lapangan (Dosen Pembimbing) 
Pelaksanaan utama pemantauan lapangan adalah Dosen 
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Pembimbing Lapangan (Dosen Pembimbing). Pembimbingan 
lapangan dilakukan 5 (lima) kali selama pelaksanaan KKM. 

1. Penyerahan ke Keusyik 
2. Survei Program 
3. Pelaksanaan Program 
4. Bimbingan Laporan 
5. Penjemputan 

2) Pengelola KKM 
Pengelola/ panitia KKM perlu melakukan pemantauan 
terhadap pelaksanaan KKM. Pemantauan dilaksanakan sejak 
kegiatan perencanaan sampai kepada kegiatan lapangan 
dapat dilaksanakan melalui kunjungan ke lokasi KKM atau 
membaca laporan yang wajib disusun oleh Dosen 
Pembimbing dan dengan mengadakan rapat-rapat rutin 
dengan pihak yang terlibat lansung dalam kegiatan KKM.  

3) Pimpinan Perguruan Tinggi  
Pimpinan Perguruan Tinggi memantau kegiatan KKM sejak 
perencanaan sampai pelaporan. Pemantauan kegiatan 
langsung di lapangan dilakukan sedikitnya sekali dalam tiap 
periode pelaksanaan KKM. Hal ini dilakukan agar 
kebijaksanaan KKM lebih terarah dan berkaitan dengan 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 
dapat terwujud. Selain melalui program rutin yang 
disampaikan oleh pengelola juga dilakukan lokakarya, 
sarasehan ataupun seminar khusus tentang KKM. 

4) Pemerintah Daerah/Instansi Setempat yang Terkait 
Pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap   
pelaksanaan program  KKM  yang dilakukan pada waktu-
waktu tertentu. 

5.4 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) 
Monitoring dan Evaluasi/Penilaian merupakan kegiatan penting 

yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program KKM, yang 
dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan KKM. 
Sebagai kegiatan yang bersifat Intrakurikuler, pengelola program 
KKM perlu memberikan nilai prestasi akademik pada mahasiswa 
peserta KKM sekaligus menilai keberhasilan KKM yang dilakukan 
oleh mahasiswa, penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing. 
Komponen-komponen Evaluasi Kegiatan Lapangan: 
1. Menetap/Tinggal di Lokasi 

Yang dimaksud menetap/tinggal di lokasi adalah keberadaan 
mahasiswa di lokasi KKM. Keberadaan mahasiswa dinilai 
sebanyak 100% dari keseluruhan evaluasi kegiatan KKM. 
Mahasiswa dinyatakan gugur apabila kehadiran di lokasi kurang 
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dari 80%. 
2. Program 

Pengertian dari Program adalah bentuk kegiatan yang 
terencana, baik berupa fisik maupun non fisik yang dilaksanakan 
dalam kurun waktu KKM yang berguna untuk kepentingan 
masyarakat maupun mahasiswa. Unsur yang dinilai meliputi : 
b. Perencanaan program: 

Adalah bagaimana mahasiswa mampu membuat rencana 
program yang sesuai dengan permasalahan yang timbul di 
masyarakat dengan mengacu kepada program yang akan 
dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten/Kota Madya 

c. Pelaksanaan program : 
Adalah seberapa jauh program-program yang telah 
direncanakan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 
kegiatan lapangan KKM dalam hal ini tidak menutup 
kemungkinan ada program-program yang tidak dapat 
terselesaikan karena keterbatasan waktu dan dana. Untuk itu 
akan diteruskan pelaksanaannya oleh mahasiswa KKM 
angkatan berikutnya. 

d. Laporan Pelaksanaan program. 
Adalah suatu laporan yang dituangkan dalam bentuk buku 
laporan mengenai program, baik yang sudah dilaksanakan 
maupun yang belum sempat diselesaikan serta saran yang 
perlu ditindaklanjuti. Buku laporan pelaksanaan dapat dalam 
bentuk laporan individu setiap mahasiswa dan dalam bentuk 
laporan kelompok setiap Gampong/Desa. 

3. Perilaku 
a. Kepatuhan  

Adalah kepatuhan mahasiswa dalam melaksanakan segala 
ketentuan/petunjuk yang disampaikan oleh Dosen 
Pembimbing, tim pelaksana maupun pemerintah daerah 
setempat. 

b. Kesopanan  
Yang dimaksud kesopanan di sini adalah: tidak melakukan 
tindakan yang menyimpang dari norma- norma yang ada. 
Sopan santun ini ditujukan kepada : 
2. Dosen Pembimbing/Tim Pelaksana KKM 
3. Masyarakat/pemuka agama/tokoh masyarakat 
4. Pemerintah Daerah Setempat 

c. Kejujuran 
Yaitu sikap bertanggung jawab atas segala perbuatan dan 
kegiatan yang dilakukan secara benar oleh peserta KKM. 

d. Keteladanan 
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Kemampuan mahasiswa untuk memberikan keteladanan/ 
kepeloporan yang sifatnya positif terhadap masyarakat 
maupun sesama teman. 

e. Kepedulian/keakraban 
Adalah kemampuan mahasiswa  untuk tanggap/ peka 
terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat serta 
menjalin keakraban dalam suasana kekeluargaan baik 
terhadap masyarakat/pemuda masyarakat, aparat 
masyarakat, aparat pemerintah maupun sesama teman. 

f. Kehadiran 
Adalah Kehadiran Mahasiswa dilokasi KKM selama kegiatan 
berlansung. 

g. Kegiatan Individu 
Adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lokasi 
KKM secara perorangan yang sesuai dengan bidang prodi 
masing atau keahlian yang dimiliki. 

h. Kegiatan Kelompok 
Adalah kegiatan yang dilakukan dilokasi KKM secara 
berkelompok. 

i. Kedisiplinan 
Adalah kehadiran mahasiswa dilokasi KKM dan ketuntasan 
dalam melaksanakan semua kegiatan yang sudah 
deprogramkan bersama dengan DPL. 

5.5 Tata Tertib dan Sanksi 

1. Pentingnya tata tertib 
Guna mencapai keberhasilan pelaksanaan KKM, diperlukan 

suatu ”Tata Tertib” sebagai pedoman dan pengarah. Tata tertib ini 
dimaksudkan untuk: 

a. Memberikan jaminan keberhasilan kegiatan KKM; 
b. Mempertahankan citra KKM Universitas Almuslim atau 

persepsi masyarakat terhadap program KKM; 
c. Memperkecil kemungkinan adanya dampak negatif dari 

kegiatan KKM. 
2. Tata Tertib selama di lokasi KKM 

Selama pelaksanaan tugas-tugas lapangan, mahasiswa 
diwajibkan : 

a. Berada di lokasi KKM selama 45 (empat puluh lima) hari. 
b. Apabila terpaksa meninggalkan lokasi/tidak hadir di lokasi 

KKM harus seizin/sepengetahuan DPL, dan Kepala 
Desa/Keusyik (lihat lampiran 9). 

c. Bekerja sama dalam tim, baik tim desa maupun tim 
kecamatan. 
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d. Saling membantu rekan sesama mahasiswa KKM dalam 
pemecahan masalah pembangunan di pendesaan dan 
pembangunan berkelanjutan. 

e. Mengutamakan penggalian potensi sumber daya manusia di 
daerah kerja (lokasi) KKM. 

f. Mematuhi arahan dan saran Dosen Pembimbing lapangan 
demi kelancaran kegiatan. 

g. Wajib memakai jas almamater dan atribut serta identitas 
lainnya yang telah ditentukan oleh badan pelaksana KKM 
sebagai identitas Mahasiswa Universitas Almuslim. 

5. Sanksi terhadap pelanggaran Tata Tertib 
Sanksi terdapat pelanggaran tata tertib yang sudah ditentukan 

dapat bertingkat dari sanksi ringan (teguran DPL) sampai dengan 
sanksi berat (ditarik dari KKM dan ditambah sanksi akademis dari 
Rektor) berakibat gagal KKM, diskor dan pemecatan dari status 
mahasiswa. 

Sanksi ringan dan sedang akan berpengaruh terhadap nilai 
keberhasilan KKM, sedangkan sanksi berat berarti dapat 
menyebabkan gagalnya KKM dan harus melakukan KKM pada waktu 
lain yang akan ditetapkan oleh Bapel KKM. Ketentuan yang belum 
diatur dalam tata tertib ini akan diberitahukan kemudian. Mahasiswa 
KKM sebelum melaksanakan tugas lapangan sudah menandatangani 
tatatertib yang berlaku dengan segala konsekuensinya di kolom yang 
sudah ditentukan. 
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BAB VI 
TINDAK LANJUT 

6.1 PERLUNYA TINDAK LANJUT PROGRAM KKM 
Pelaksanaan  pembangunan pada dasarnya merupakan proses 

yang berkesinambungan. Dengan selesainya suatu tahap/kegiatan 
pembangunan memerlukan pemeliharaan hasil-hasilnya, juga akan 
menimbulkan atau memunculkan masalah/keinginan baru yang 
memerlukan pemecahan pada tingkat yang lebih lanjut. Demikian 
pula halnya dengan program KKM yang merupakan bantuan terhadap 
program pembangunan di lokasi pelaksanaan. Prinsip pendidikan 
selalu menunjukkan adanya kebutuhan yang berkelanjutan terhadap  
perilaku baru (ilmu pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan sebagainya) 
sesuai dengan perkembangan yang dihadapi. 

Keberadaan mahasiswa di lokasi KKM yang relatif singkat, 
didapatkan beberapa hasil kegiatan mahasiswa yang telah dilakukan 
selama KKM, kembali ke kondisi seperti sebelum adanya 
pelaksanaan program KKM. Untuk mencegah hal ini diperlukan tindak 
lanjut, dengan maksud selain memelihara hasil-hasil yang telah 
dicapai, juga dapat melanjutkan program-program yang belum 
selesai, serta pengembangan untuk lebih meningkatkan manfaat dari 
pelaksanaan KKM yang sudah dilaksanakan. 

6.2 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT 

6.2.1 Universitas 
Universitas Almuslim, khususnya Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian pada masyarakat merupakan unsur penting dalam upaya  
tidak lanjut. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan: 

a. Menempatkan KKM periode berikutnya ke daerah yang sama 
maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dengan program yang 
berkesinambungan. 

b. Mengerahkan kegiatan pengabdian masyarakat kepada para 
dosen ke lokasi KKM sebelumnya dengan materi kegiatan 
berupa kelanjutan dari program terdahulu. 

c. Melaksanakan penelitian, pengembangan dan kaji tindak 
(action research) untuk  wilayah atau masalah tertentu. 

6.2.2 Masyarakat di lokasi KKM 
Masyarakat di lokasi KKM seharusnya dapat memelihara, 

melestarikan dan mengembangkan obyek-obyek yang ada. 
6.2.3 Aparat Pemerintahaan dan Instansi Terkait 

Selain karena tanggung jawabnya, baik secara sektoral maupun 
regional, aparat pemerintah dan instansi terkait merupakan unsur 
yang tepat untuk melakukan tindak lanjut terhadap hasil-hasil laporan 



 

  

  

 

26 
 

 

 

dari KKM. Hal ini tentu dipersiapkan sejak awal melalui pendekatan 
dan ketertiban pemerintahan daerah/Instansi terkait sejak 
penyusunan sampai dengan pelaksanaan program di lokasi KKM. 
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PENUTUP 
 

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) adalah salah satu bentuk nyata 
dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan 
aplikasi dari fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dan 
pengabdian kepada Masyarakat. Dengan adanya kegiatan KKM telah 
memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berkontribusi dalam 
masyarakat baik dalam bentuk pemikiran maupun dalam aksinya. 

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) sebagai salah satu wadah bagi 
mahasiswa untuk belajar menemukan serta menyelesaikan 
problematika yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat, di sisi 
lain KKM juga merupakan pengalaman belajar yang menghubungkan 
konsep-konsep akademis dengan realitas kehidupan dalam 
masyarakat.  Dengan  KKM akan lahir para mahasiswa yang mampu 
dan tanggap secara profesional dalam menghadapi permasalahan 
yang kompleks di masyarakat yang pada gilirannya, akan terwujud 
kedewasaan cara berpikir dan membutuhkan kepribadian mahasiswa, 
serta menumbuhkan rasa percaya diri sebagai calon sarjana 
sekaligus calon pemimpin yang profesional bagi pembangunan 
bangsa. 



 

  

  

 

 

 

 

Lampiran-lampiran 
 
Lampiran 1 : Format Laporan Kegiatan KKM 
 
a. Dibuat oleh peserta KKM Perdesa/Kelompok 
b. Warna Kulit  : Biru Muda 
c. Ukuran Kertas  : A4.70 gram 
d. Ketikan   : Time New Roman, 12 pt, 1,5 spasi 
e. Batas Pengetikan  :  

- Tepi Kiri : 4 cm 
- Tepi Kanan : 3 cm 
- Tepi Atas : 3 cm 
- Tepi Bawah : 3 cm  



 

  

  

 

 

 

 

Lampiran 2 : Format  Kulit laporan Kegiatan KKM 
 
 
 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA MAHASISWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESA  : 
KECAMATAN : 
KABUPATEN  :  
PROVINSI : 
 
 
 

Disusun oleh : 
 
 

        
No. Nama Mahasiswa NIM Fakultas/Prodi 
1 ....................................... .............................. ......................... 
2 ....................................... .............................. ......................... 
3 ....................................... .............................. ......................... 
4 ....................................... .............................. ......................... 
5 ....................................... .............................. ......................... 

Dst ....................................... .............................. ......................... 
 
 
 
 

UNIVERSITAS ALMUSLIM 
BIREUEN – ACEH 

2018 
 
 



 

  

  

 

 

 

 

Lampiran 3. Format Sistematika Laporan Akhir KKM 
 

HALAMAN PENGESAHAN 
RINGKASAN 
PRAKATA 
DAFTAR ISI 
DAFTAR TABEL 
DAFTAR GAMBAR 
DAFTAR LAMPIRAN 
 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Gambaran Umum Desa 

1.1.1. Kondisi Geografis 
1.1.2. Keadaan dan Potensi Sumberdaya Alam 
1.1.3. Keadaan Perekonomian 
1.1.4. Keadaan Sosial, Pemerintahan dan Kelembagaan  

1.2 Analisis Potensi dan Kebutuhan 
 

BAB II PERUMUSAN MASALAH dan KEGIATAN 
 
BAB III  TINJAUAN PUSTAKA (landasan teori) 
 
BAB IV  PELAKSANAAN KEGIATAN (banyaknya sub – sub diisi 

sesuai dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan 
kelompok mahasiswa yang bersangkutan)  

 
4.1. Kegiatan Mandiri (Per Mahasiswa Sesuai dengan 

Bidang ilmu) 
4.1.1. Nama Mahasiswa  :............. 

  Kegiatan di bidang :.............. 
 
Tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, lokasi, waktu, 
pelaksanaan, dan khayalak sasaran, biaya dan 
sumbernya, kerjasama dengan instansi, hasil 
kegiatan. 
 

4.1.2. Nama Mahasiswa   :............. 
  Kegiatan di bidang  :.............. 
 
Tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, lokasi, waktu, 
pelaksanaan, dan khayalak sasaran, biaya dan 
sumbernya, kerjasama dengan instansi, hasil 
kegiatan. 

 
4.2 Kegiatan Kelompok 

4.2.1. Kegiatan di 



 

  

  

 

 

 

 

bidang……………. 
Tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, lokasi, waktu, 
pelaksanaan, dan khayalak sasaran, biaya dan 
sumbernya, kerjasama dengan instansi, hasil 
kegiatan. 

4.2.2. Kegiatan di bidang…………… 
Tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, lokasi, waktu, 
pelaksanaan, dan khayalak sasaran, biaya dan 
sumbernya, kerjasama dengan instansi, hasil 
kegiatan. 

4.2.3. Kegiatan di bidang……………………………….dan 
seterusnya……………… 

 
4.3 Kegiatan tingkat Kecamatan  

4.3.1. Kegiatan di bidang……………. 
Tujuan kegitan, manfaat kegiatan, lokasi, waktu, 
pelaksanaan, dan khayalak sasaran, biaya dan 
sumbernya, kerjasama dengan instansi, hasil 
kegiatan. 

4.3.2. Kegiatan di bidang…………… 
Tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, lokasi, waktu, 
pelaksanaan, dan khayalak sasaran, biaya dan 
sumbernya, kerjasama dengan instansi, hasil 
kegiatan. 

4.3.3. Kegiatan di bidang……………………………….dan 
seterusnya……………… 

BAB  V   PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PESERTA KKM 
BAB  VI  PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  
6.2 Saran 

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
PETA DESA, KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI 
FOTO-FOTO KEGIATAN 
SURAT-SURAT PENGHARGAAN 
GAMBAR TEKNOLOGI YANG DITERAPKAN 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

 

 

 

 

Lampiran 4 : Format Persetujuan Laporan Akhir KKM 
 

 
Laporan Akhir KKM 

Universitas Almuslim 
 

Periode Semester ………… 2018/ 2019 
 
 

Oleh : 
1. ……………………… 
2. ……………………… 
3. ……………………… 

 
 

Desa  : …………………… 
Kecamatan  : …………………… 
Kabupaten  : …………………… 
Provinsi : …………………… 
 
 

Mengetahui : 
 
 

Kepala Desa ……………….  Camat Kecamatan  ........... 
 
 
 
......................................   ...................................... 
     NIP. 
 

Menyetujui, 
Dosen Pembimbing Lapangan 

 
 
 
 

................................ 
NIDN. 

 
 
 



 

  

  

 

 

 

 

  
Lampiran 5. Format Jadwal Kegiatan Mandiri  
 
Desa  :    Nama  : 
Kecamatan :    Nim : 
Kabupaten/Kota  :    Fakultas : 
Provinsi  :    Prodi  : 
       
 

Nama dan Uraian 
Kegiatan 

Jadwal Kegiatan 

Hari ke 

 1 2 3 4 5 6 7 dst 

         

         

         

         

         

         

         

 
 

Mengetahui : 
 

        Ketua Kelompok,                              Dosen  Pembimbing Lapangan, 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

  

 

 

 

 

Lampiran 6. Format Deskripsi Kegiatan Mandiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

 

 

 

 

Lampiran 7. Format Jadwal Kegiatan Kelompok 
 

Nama dan Uraian 
Kegiatan 

Jadwal Kegiatan 

Hari ke 

 1 2 3 4 5 6 7 dst 

         

         

         

         

         

 



 

  

  

 

 

 

 

Lampiran 8. Format Deskripsi Kegiatan Kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

  

 

 

 

 

Lampiran. 9. Format Penilaian Geuchiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

 

 

 

 

Lampiran 10. Format Penilaian DPL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

 

 

 

 

Lampiran 11: Surat izin meninggalkan lokasi 
 

SURAT IZIN MENINGGALKAN LOKASI 
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA MAHASISWA 

(BAPEL KKM) TAHUN 2018/2019 
UNIVERSITAS ALMUSLIM 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : 
NIM  : 
Jurusan  : 
Fakultas  : 
Desa  : 
Kecamatan : 

 
MENINGGALKAN LOKASI : 

BERANGKAT 
Hari/ Tanggal  : 
Jam  : 
Keperluan : 
 
KEMBALI 
Hari/ Tanggal : 
Jam  : 
 
Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan 

seperlunya atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih 
 

………………,                2018 
 

Menyetujui 
Kepala desa, 

 
 
 
 

(………………..) 
Nama terang 

Mengetahui 
DPL, 

 
 
 
 

(………………..) 
Nama terang 

Mahasiswa 
Yang bersangkutan, 

 
 
 
 

(………………..) 
Nama terang 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

Lampiran 12. Jadwal/Agenda Kegiatan Mahasiswa di Lokasi KKM 

 

AGENDA PELAKSANAAN KEGIATAN KULIAH KERJA MAHASISWA (KKM) DI LOKASI 
ANGKATAN XVII TAHAP I TAHUN AKADEMIK 2018/2019 

UNIVERSITAS ALMUSLIM  PEUSANGAN – BIREUEN 
Nama Desa : 
Kecamatan : 
Kabupaten : 
 

No Nama Kegiatan Minggu Ke(1) Lama/Hari(2) 
I II III IV V VI VII 

1 Serah terima peserta KKM ke 
Pemerintah Kabupaten  Bireuen 
dan ke Kecamatan serta geuchik 

        

2 Observasi lingkungan desa di 
Lokasi KKM Masing-masing 

        

3 Penentuan Program KKM 
sesuaikan dengan kebutuhan 
masyarakat di Desa dan disahkan 
oleh DPL Masing-masing 

        

4 

Implementasi program kegiatan 
yang telah disahkan. 

        

1. Bidang Pendidikan 
a….. 
b…. 
Dst 

        

2. Bidang Sosial dan 
Politik 
a….. 
b…. 
Dst 

        

3. Bidang Ekonomi 
a….. 
b…. 
Dst 

        

4. Bidang Kesehatan  
a….. 
b…. 
Dst 

        

5. Bidang Teknologi 
Informasi 
a….. 
b…. 

           Dst 

        

5 Kegiatan di tingkat Kecamatan         
Dst Dst(3)..         
Dst Dst…         
Dst Penyusunan laporan KKM         

Dst Penjemputan mahasiswa di 
kecamatan dan Kabupaten 

        

 
Not: 

(1) Contreng Sesuai Dengan Kegiatan Yang Dilakukan 

(2) Jumlah Hari kegiatan 

(3) Tambahkan sesuai dengan kebutuhan 
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