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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2015
NOMOR:

50

TENTANG
PEDOMAN KULIAH KERJA LAPANGAN INTEGRATIF
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,
Menimbang

Mengingat

: a.
b.

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kuliah kerja lapangan lAlN
Pontianak maka perlu ditetapkan Pedoman;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor lnstitut Agama lslam
Negeri Pontianak tentang Pedoman Kuliah Kerja Lapangan
lntegratif.

. 1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
４

Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;
Tahun 2014 tentang
Peraturan Pemerintah Nomor
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional !ndonesia;
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan
Sekolah Tinggi Agama lslam Negeri Pontianak menjadi lnstitut
Agama lslam Negeri Pontianak;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen
dan Angka Kreditnya Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan MenteriAgama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi
dan Tata Kerja lnstitut Agama lslam Negeri Pontianak;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014Tentang Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Keagamaan;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor B.lll3l1231 tentang
Pengangkatan Rektor lnstitut Agama lslam Negeri (lAlN) Pontianak,
tanggal 25 April 2014;
14. Surat Keputusan Rektor IAIN Pontianak No. 21 Tahun 2015 tentang
Pedoman lntegrasi Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan
Pengabdian pada Masyarakat.
５

6.

04

7.
8.

9.

MEMUTUSKAN...

MEMUTuSKAN
Menetapkan

i KEPUTuSAN REKTOR INSTlTUT ACAMA iSLAM NECERl
PONT:ANAK TENTANC PEDOMAN KUL:AH KERJA LAPANGAN
INTECRATiF

Pasa1 1

Pedoman Kunah Kerla Lapangan integratif

adalah acuan yang dladikan dasar dalam

menyusun dan melaksanakan program kunah kerla lapangan
Pasa1 2

Pedoman Ku‖ ah Kerla Lapangan lntegratif sebagaimana d maksud dalam buti「 kesatu di atas
tercantum dalam Lampiran Keputusan inL

Pasa:3
Keputusan ini berlaku selak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apab‖ a d temukan kekenruan
dalam lく eputusan

ini akan diadakan perbalkan sebagaimana mestinya
D tetapkan di Pontanak
pada tangga1 09 Feb「 uari 201 5

REKTORlNSTITUT AGAMAISLAM NEGERI
PONTIANAK,

Tembusan:
l Wak‖ Rektorl,‖ ,dan‖ L
2 Dekan― Dekan di Lingkungan IAIN Pontianak;
3 Direktur Pascasalana lAIN Ponlanak

4 Kepala LP2M

REKTOR

INSTITUT AGAMA iSLAM NEGERI PONT:ANAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
!NST!TUT AGAMA:SLAM NEGERIPONT:ANAK
NOMOR 50 TAHUN 2015
TENTANG
LAPANGAN
PEDOMAN
KUL:AH
KER」 A
INTEGRATIF

PEDOMAN
KULiAH KERJA LAPANGANINTEGRAT:F

BABl
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan kegiatan intrakurikuler yang mempunyai

ciri-ciri khusus yakni bernilai fundamental dan perluasan filosofis, antara lain (1)
keterpaduan unsur-unsur Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan/pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (2) pendekatan interdisipliner dan
komprehensif; (3) lintas sektoral; (4) berdimensi luas dan pragmatis; dan (5) melibatkan
masyarakat. Kegiatan KKL juga merupakan bentuk respon nyata Sekolah Tinggi Agama
lslam Negeri (lAlN) Pontianak untuk berpartisipasi aktif dalam memberdayakan masyarakat
yang sarat dengan dinamika dan permasalahannya.

KKL bertujuan untuk mendidik, melatih dan memberikan pengalaman nyata bagi
mahasiswa dalam kapasitasnya sebagai agent of changes dalam pemberdayaan
masyarakat. Melalui program KKL diharapkan mahasiswa dapat menjadi fasilitator dalam
mendorong masyarakat menemukan permasalahan-permaslahan yang dihadapinya,
mendiskusikannya untuk mencari solusi terbaik, melakukan tindakan untuk mengatasinya,
merefleksikan efektifitas tindakan dan melakukan tindakan hingga permasalahanpermasalahan tersebut dapat dituntaskan.
Dengan demikian, benefit dan impact kegiatan KKL adalah mahasiswa dapat
mengembangkan kompetensi profesionalnya dan masyarakat pun dapat memiliki
kemandirian dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, baik
untuk saat ini maupun di masa mendatang.
B.

Pengertian

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ialah praktek penerapan ilmu pengetahuan yang
bersifat interdisipliner yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dikembangkan oleh semua
jurusan sebagai satu bagian dari program pendidikan PTAI secara keseluruhan yang
disusun atas dasar visi dan misi yang termuat dalam tujuan lAlN dan tujuan semua Jurusan
(Tarbiyah, Syari'ah dan Dakwah). Program ini merupakan perpaduan antara kegiatan kuliah
kerja (praktik di lapangan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam jangka
waktu yang ditetapkan dengan prinsip belajar, berlatih, mengabdi dan mempraktekkan
ilmunya di masyarakat dan berkelanjutan yang memberikan makna langsung bagi
mahasiswa dan masyarakat.

BAB‖

...

BAB II
PENYELENGGARA, TUGAS POKOK
KKL,
KRITERIA
KEBERHASILAN,
PESERTA
PANITIA, DAN TATA TERTIB PESERTA
A

Peserta KKL

Peserta KKL adalah mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan
sebagai berikut:
1 . Sudah Melakukan Kontrak dan melakukan Validasi KRS

2.
3.
4.
5.
6.

B

Telah/sedang menempuh minimal 120 sks
Sudah Melakukan Pembayaran Biaya KKL
Sehat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sehat dari DoKer
Mengisi formulir pernyataan kesediaan mengikuti seluruh tata tertib
KKL integrative

Kriteria Keberhasilan
Kegiatan KKL lntegratif lAlN Pontianak dipandang berhasil apabila memenuhi
kriteria keberhasilan, sebagai berikut:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
C

Adanya perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku mahasiswa setelah
melaksanakan KKL, terutama dalam pendekatan cara bekerja serta cara berpikir
interdisipliner dan multidisipliner.
Para mahasiswa terampil dalam menyusun dan melaksanakan program
pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia
(rPM).

Terbentuknya sikap, rasa cinta, dan tanggung jawab, serta empati mahasiswa
terhadap masyarakat.
Diperoleh informasi balik untuk merumuskan pola dan model pemberdayaan
masyarakat bagi pemerintah daerah dan lAlN Pontianak.
Adanya kerjasama antara lAlN Pontianak dengan pemerintah kabupaten serta

lain

dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui
pengembangan program Desa Binaan.
Terbentuknya kader-kader di masyarakat yang memiliki rasa tanggungjawab dan
berperan serta dalam pembangunan masyarakat dan dalam upaya peningkatan
kemampuan dirinya (to help themselves).
instansi

Penyelenggara Kegiatan KKL lntegratif

Kegiatan KKL integratif pada lAlN Pontianak diselenggarakan oleh Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2[r) lAlN Pontianak.

D

Tugas Pokok Panitia Pelaksana KKL lntegEtif

Untuk mendapatkan oufcomes mutu program KKL yang terukur secara baik
sehingga dapat dengan akurat dilakukan audit internal dari proses pelaksanaan kegiatan
tersebut, maka perlu ditetapkan intruksi kerja dalam bentuk uraian tugas kepada masingmasing satuan pelaksana kegiatan. Uraian tugas ini kemudian distrategikan untuk
kepentingan memudahkan proses instruksi kerja yang ditetapkan berdasarkan standar mutu
kerja yang telah ditentukan oleh lAlN Pontianak melalui Unit Peningkatan Mutu Akademik.
Berikut uraian tugas pada masing-masing satuan pelaksana kegiatan KKL :
Penanggung Jawab
Bertanggung jawab, memfasilitasi dan memberikan kemudahan akses bagi
terlaksananya proses pelaksanaan KKL dengan lancar.
Menetapkan struktur dan komposisi kepanitiaan, Dosen Pembimbing, Lokasi KKL,
dan Peserta KKL berikut mekanisme kerjanya.
Menetapkan garis kebijakan dan zona marking untuk memberikan ruang ketika
terjadi beberapa kemungkinan yang belum diatur dalam rancangan program
kegiatan.

1.

a.
b.
c.

d.Menyediakan...

d.
e.
2.

Menyediakan ruang konsultatif bagi efeKivitas pelaksanaan program minimal 3 kali
dalam seluruh rangkaian kegiatan KKL.
Menerima laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis dari Ketua Panitia KKL
serta melakukan audit internal kegiatan KKL paling lama satu bulan setelah seluruh
kegiatan KKL berakhir sesuai dengan kalender pelaksanaan kegiatan.

Pengarah
lkut berianggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan KKL.
Bertanggung jawab dalam memberikan arahan mengenai mekanisme, tata alur
kegiatan.
Menetapkan durasi berikut tahapan dan mekanisme kerja efeKivitas pelaksanaan
kegiatan KKL.
Memberikan saran yang dibutuhkan untuk mengefektilkan pelaksanaan kegiatan
KKL,
Bersama Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana melakukan monitoring dan
evaluasi program KKL ke seluruh lokasi KKL minimal2 kali sepanjang pelaksanaan
kegiatan.
Memberikan arahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan KKL.
Membantu proses lobi dan negosiasi dengan pihak-pihak terkait.
Memberikan advokasi terhadap permasalahan-permasalahan kepanitiaan.

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
3.

Ketua Panitia
Bertanggung jawab terhadap efektivitas keseluruhan program kegiatan KKL.
Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan KKL secara keseluruhan.
Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan agenda kegiatan KKL, baik pada
saat mahasiswa di kampus maupun saat berada di lokasi KKL.
Berkonsultasi dengan Penanggung Jawab dan Pengarah dalam merumuskan
kebijakan atas permasalahan kepanitiaanBerkonsultasi bersama pengarah, Dosen Pembimbing, jajaran aparat
pemerintahan daerah dan keseluruhan komposisi kepanitiaan serta mahasiswa
peserta program KKL untuk terjaminnya efektivitas pelaksanaan program.
Menentukan garis kebijakan kerja, administrasi dan manajerial program kegiatan
KKL,
Menyusun rencana tindakan dan merumuskan garis kendali kerja dan kendali mutu
program KKL.
Memberikan instruksi kerja dan menerima laporan serta konsultasi kegiatan pada
masing-masing unit kerja kepanitiaan KKL.
Bersama sekretaris memimpin seluruh rapat kegiatan KKL termasuk rapat
penentuan kelulusan mahasiswa peserta KKL.
Mengusulkan draft nama peserta, Dosen Pembimbing dan Lokasi KKL kepada
Ketua lAlN untuk kemudian di-SK-kan.
Bersama-sama seksi kesekretariatan membaca dan melakukan rapat untuk menilai
hasil laporan KKL yang dibuat oleh peserta KKL serta memasukkan nilai tersebut
ke dalam form penilaian yang telah disediakan oleh sekretaris.
Bersama Pengarah menangani kendala/problem khusus yang terjadi dalam
kegiatan KKL .
m. Membuat laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan KKL kepada
Penanggung Jawab.

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

4.

Wakil Ketua
Bersama Ketua bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan agenda kegiatan
KKL, baik pada saat mahasiswa di kampus maupun saat berada di lokasi KKL.
Bersama Ketua merencanakan program kegiatan KKL urusan intemal dan
eksternal.
Bersama Ketua mengorganisir dan mengawasi pelaksanaan tugas kepanitiaan.
Bersama Ketua melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan KKL secara
keseluruhan.
Menggantikan Ketua memimpin rapat kepanitiaan jika Ketua berhalangan.
Bersama Ketua membuat laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan KKL
kepada Penanggung Jawab.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

5 Sekretans

5.

6.

7.

Sekretaris

a.
bc.
d.
e.
fg.
h.
i.
j.

dan

layanan

administrasi.
Menyusun laporan pelaksanaan KKL secara tertulis.
Mengkoordinir dan menatalaksanakan dokumen KKL.
Menyiapkan dan memetakan agenda kerja kegiatan KKL.
Memberikan arahan mekanisme operasional administrasi KKL.
l\,ilendesain dokumen blanko penilaian, format observasi, borang biodata peserta
KKL, Dosen Pembimbing dan data lokasi KKL.
Mengagendakan jadual dan agenda materi rapat kepanitiaan.
Mengagendakan jadual monitoring dan evaluasi proses program KKL.
Membuat dan menentukan persyaratan kualitikasi peserta dan Dosen Pembimbing
KKL,
Merekap dan mengumumkan nilai .

Bendahara
Menyusun Rencana Anggaran Belanja (MB) kegiatan KKL.
Menyerahkan RAB KKL dan menerima dana operasional KKL dari Bendahara
Pengeluaran DIPA lAlN Pontianak.
Menerima, menyimpan, mengeluarkan, mengadministrasikan dan melaporkan
biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan KKL.
l\renyusun daftardan menyerahkan honor Panitia dan Dosen Pembimbing.
l,ilenyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana KKL kepada Ketua
Panitia Pelaksana.
Menerima dan memberikan pertimbangan alokasi dana terhadap draft estimasi
biaya yang diajukan masing-masing seksi.
Menyerahkan honor kepada panitia, Dosen Pembimbing dan Pamong.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

SeksiAkademik
Bertanggung jawab secara akademik atas kelancaran pelaksanaan agenda
kegiatan KKL, baik pada saat mahasiswa di kampus maupun saat berada di lokasi

a.

b.
c.
d.
e.
8.

Bertanggung jawab dalam menyiapkan rancangan pola kerja

KKL.

Merumuskan rancangan gmnd design program KKL

dan

langkah-langkah
implementasinya berdasarkan standar kompetensi lulusan lAlN Pontianak.
Membuat Manual KKL yang berfungsi sebagai pedoman bagi tim panitia, peserla,
dan semua pihak yang terkait dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
dalam kegiatan KKL.
Bersama Ketua mengkonsultasikan rancangan grand design program KKL dan
langkah-langkah implementasinya kepada Penanggung Jawab kegiatan KKL.
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepanitiaan secara tertulis sesuai dengan
bidangnya maksimal tiga hari setelah penyelengaraan kegiatan berakhir.

Seksi Administrasi
Bedanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran administrasi kesekretariatan.
Menyiapkan seluruh perangkat administrasi seperti surat-menyurat, dokumen,
blanko berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh sekretaris.
l\renerima dan mengarsipkan serta mengamankan dokumen KKL.
i/enyiapkan dan mereplikasi dokumen Iorm pendaftaran, blanko penilaian, format
observasi, borang biodata peserta KKL, Dosen Pembimbing dan data lokasi KKL.
Menyalin nilai yang telah dijumlahkan tersebut ke dalam KHK, DPNA dan Sertifikat
KKL.
Menyiapkan segala perlengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam rapat
seperti absensi rapat, blanko nolulasi rapat dan menyalin serta menyerahkan hasil
notulasi rapat kepada seksi humas untuk dikirimkan ke pihak terkait.
Menerima form pendaftaran yang telah diisi lengkap dengan persyaratan yang
telah ditentukan.
Mengolah data dan menetapkan peserta yang memenuhi syarat mengikuti KKL
berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan oleh borang KKL yang telah diisi
oleh peserta KKL.
Membuka stand dan memberikan layananan pendaftaran calon peserta KKL pada
waktu yang telah ditentukan.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.lvlelakukan

j.
k.
l.
m.

n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
9.

Melakukan seleksi berkas kelengkapan administrasi calon peserta KKL sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Mengumpulkan dan menyerahkan seluruh form yang telah diisi lengkap oleh
peserta, Dosen Pembimbing dan Kepala Desa untuk kemudian diserahkan kepada
Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi.
l\rengolah dan menyajikan dan melakukan analisis data yang dibutuhkan selama
pelaksanaan kegiatan KKL.
l\rembuat rormulir pendaftaran dan data base biodata Peserta KKL.
l,Iembuat formulir surat pernyataan untuk calon Dosen Pembimbing Lapangan
(DPL) dan calon Peserta KKL.
Mengadakan logistik kesekretariatan dengan berkoordinasi dengan Sekretaris.
Membuat sertifikat bagi perserta yang dinyatakan lulus dalam kegiatan KKL.
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepanitiaan secara tertulis sesuai dengan
bidangnya maksimal tiga hari setelah penyelengaraan kegiatan berakhir.
Mendistribusikan dan mengekspedisikan surat-menyurat kegiatan KKL kepada
pihak terkait.
Menempelkan pengumuman, blanko daftar pembagian kelompok peserta dan
lokasi KKL di papan pengumuman.
Mengomunikasikan perkembangan atau perubahan kebijakan yang dianggap perlu
untuk disosialisasikan kepada pihak terkait

Seksi Sarana
Bertanggung jawab atas kelancaran logistik kegiatan KKL.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
9.

l\renyiapkan sarana dan pra-sarana untuk pelaksanaan kegiatan pembekalan
mahasiswa peserta KKL dan rapat-rapat lainnya dengan pihak internal dan
eksternal dalam persiapan pelaksanaan kegiatan KKL.

/

Menyiapkan, mengadakan, menyajikan dan atau mendistribusikan konsumsi
dalam rangkaian kegiatan persipan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan KKL.
Mengadakan kelengkapan spanduk dan atribut lAlN Pontianak unluk mahasiswa di
lokasi KKL.
Berkoordinasi dengan Seksi-seksi yang lain dalam pengadaan perlengkapan dan
kelengkapan yang diperlukan.
Bertanggung jawab atas keamanan gedung dan seluruh perlengkapan yang
digunakan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan KKL.
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepanitiaan secara tertulis sesuai dengan
bidangnya maksimal tiga hari setelah penyelengaraan kegiatan berakhir.

'10. Seksi Transportasi
Bertanggung jawab atas kelancaran pengiriman dan penarikan mahasiswa peserta
dari dan ke lokasi KKL.
Berkoordinasi dengan pihak desa/ kelurahan untuk menyususn atau
mengagendakan jadual pelaksanaan acara penyerahan (penyambutan) dan acara
perpisahan di lokasi KKL.
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepanitiaan sesuai dengan bidangnya
maksimal tiga hari setelah penyelengaraan kegiatan berakhir.

a.
b.
c.

1

1. Seksi Dokumentasi

ab.
c.
d.
e.

Bertanggung jawab menerima, mengumpulkan, mengarsipkan nilai KKL dari Dosen
Pembimbing dan Kepala Desa, serta merekap nilai tersebut dalam lembar
penilaianMendokumentasikan seluruh dokumen KKL dalam bentuk soft copy danlatau print
oul baik dalam bentuk fllm dokumenter penampilan mahasiswa menyelenggarakan
praktek mengajar, dokumen atau foto kegiatan dan memasukkannya ke dalam box
file untuk disimpan di ruangan Jurusan.
Mendokumentasikan kegiatan panitia dan peserta KKL dalam bentuk album foto
dan audio visual (VCD).
Mempublikasikan penyelenggaraan kegiatan KKL melalui media massa, baik cetak
maupun elektronik.
l\rembuat laporan pelaksanaan tugas kepanitiaan sesuai dengan bidangnya
maksimal tiga hari setelah penyelengaraan kegiatan berakhir.

F Tata Tertib

F.

Tata Tertib Peserta KKL lntegratif

Agar Pelaksanaan KKL terarah, terkendali dan sesuai dengan tujuan
diselenggarakanya KKL maka diperlukan adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh semua
peserta KKL,antara lain sebagai berikut:
Mahasiswa yang berhak mengikuti KKL adalah mahasiswa yang mengikuti kegiatan
pendidikan latihan secara penuh.
Mahasiswa peserta KKL wajib tinggal di desa/lokasi selama kegiatan KKL berlangsung.
Segala jenis kegiatan KKL di Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan
Dosen Pembimbing.
Mahasiswa wajib melaksanakan tugastugas dengan penuh rasa tanggung jawab,
disiplin dan dedikasi yang tinggi.
Mahasiswa KKL wajib menghormati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KKL.

Keberadaan di desa tidak memberatkan masyarakat setempat.
Biaya hidup selama KKL sepenuhnya ditanggung oleh peserta KKL.
Selama melaksanakan kegiatan KKL mahasiswa tidak dibenarkan meninggalkan desa,
termasuk untuk keperluan akademik di kampus kecuali ada ijin khusus yang
dikeluarkan oleh Dosen Pembimbing/Panitia KKL. (Format lampiran 15).
Membina kekompakan dan saling tolong diantara rekan sekelompok maupun dengan
masyarakat.
,10. Bila menghadapi kesulitan mahasiswa harus dapat memecahkannya dengan jalan
musyawaiah keiompok. Apabila perlu dapat meminta bantuan Dosen pembimbing dan
Kepala Desa.
11. Seiiap mahasiswa wajib men.laga kesehatan fisik dan mental, agar dapat
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
12. Setiap mahasiswi harus selalu menjaga nama baik dan kehormatan almamater lAlN
Pontianak.
13. Kelompok peserta KKL harus menetapkan tempat yang menjadi pusat kegiatan KKL di
Desa/dusun dan membuat jadwal kegiatan.
14. Ketua kelompok wajib melaporkan kegiatan secara teratur, baik lisan maupun secara
tertulis kepada Dosen Pembimbing atau Panitia KKL.
15. Ketua Kelbmpok menyerahkan laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy masingmasing satu buah.
16. Menyeiahkan laporan akhir kelompok paling lambat satu minggu setelah KKL berakhir

9.

di lapangan.

17. Apabila peserta KKL melanggar tata tertib ini, dapat dinyatakan gugur dan harus
mengikuti KKL dalam periode mendatang secara penuh.
18. Dalam menyelenggarakan kegiatan di lokasi KKL, peserta KKL tidak diperkenankan
menggunakan sponsor rokok dari perusahaan rokok manapun.
19. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan diatur kemudian.

BAB III
PELAKSANAAN
Tahap Persiapan
Adapun tahapantahapan dalam persiapan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan
lntegratif adalah:
Menetapkan lokasi KKL yang selaras dengan bidang keilmuan peserta KKL dan
kebutuhan masyarakat di lokasi KKL.
Menetapkan mahasiswa KKL, mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti KKL adalah
yang telah memenuhi persyaratan:
Mahasiswa terdaftar pada jenjang pendidikan S-1 (sarjana) dari semua Jurusan di
lingkungan lAlN Pontianak minimal semester 7 (tujuh) tahun akademik 201112012
(bukti pendaftaran ulang terlampir).
b. Telah menyelesaikan minimal 120 SKS (daftar transkrip nilai sementara yang telah
dilegalisir atau surat keterangan telah mengikuti mata kuliah).

1.
2.

l.

c.Mengisi ...

Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
Mengisi Curiculum Vitae (CV)
Tidak boleh mengambil matakuliah dan atau praktikum selama mengikuti KKL.
Melampirkan surat keterangan dokter (bagi yang menderita penyakit tertentu)
Menyerahkan Pas Photo berwama ukuran 3x4 sebanyak 3 Lembar.
Mahasiswa mengisi KRS mata kuliah KKL.
Mengisi surat pernyataan persetujuan orang tua/wali.
Seluruh persyaratan dimasukkan ke dalam map berwama i kuning (PAl); biru
(PBA); Merah (Ekonomi lslam dan Muamalah); hijau (KPl); dan abu-abu (BPl).

3.

lrenetapkan dosen pembimbing lapangan KKL, dosen pembimbing lapangan harus
bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan KKL di lokasi KKL yang menjadi
bimbingannya. Syarat menjadi pembimbing adalah :
a. Tercatat sebagai dosen tetap lAlN Pontianak.
b. lremiliki jabatan fungsional edukatif.
c. Berstatus dosen aktif (tidak sedang menyelesaikan tugas oleh sebab mengikuti
proses studi lanjutan S2 dan / atau S3.
d. Tidak terlibat dalam kepanitiaan KKL lAlN Pontianak Tahun Akademik 20'1212013
e. l\,ilengisi surat pernyataan bersedia untuk menjadi pembimbing KKL mahasiswa lAlN
Pontianak.
{. Bersedia mengikuti kegiatan diskusi dan sosialisasi penerapan KKL berbasis
kompetensi.

g. Bersedia melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai dosen pembimbing dalam
kegiatan KKL berbasis kompetensi sesuai dengan lokasi penempatan mahasiswa.

4.
B.

l,ilelaksanakan observasi ke desa calon lokasi KKL dengan memperhatikan kriteria
desa yang selaras dengan bidang keilmuan peserta KKL, tema KKL, kepentingan lAlN
Pontianak dan masYarakat.

Pendidikan, Pelatihan dan Pembekalan

1.

Latihan pembekalan mahasiswa KKL, dengan tujuan agar mahasiswa dapat

:

a. Memiliki keterampilan praktis yang dapat digunakan dalam kegiatan KKL di
lapangan.

b. lrenghayati maksud dan tuiuan KKL.
c. Mem;eroleh bekal pengetahuan untuk mempertajam penginderaan kegiatan IPM'

baik permasalahan maupun pemecahannya.
d. Memperoleh informasi tentang potensi dan permasalahan desa lokasi KKL'
e. Dap;t berpikir dan bekerja dalam kelompok secara interdisipliner dan antar seKor'
Daiam kaitan dengan pengembangan profesi, mahasiswa memperoleh tambahan
bekal untuk meningkatkan kemampuan dalam mengamalkan ilmu yang sedang
dipelajarinya.

l.
2.

C,

Target yang harus dicapai dalam kegiatan diklat ini adalah :
a. tiateri lJtinan dapat diserap dengan baik, sehingga mahasiswa memiliki wawasan
tentang garapan yang akan dikerjakan di lapangan.
t. Mahasiswa makin mengenal tuaas, misi almamater, masyarakat dan pemerintah
yang sedang giat membangun.
c. iilahiasiswa berhasil menyusun praprogram, melalui simulasi dan diskusi kelompok
yang diarahkan oleh dosen pembimbing lapangan.

Kegiatan lapangan
１
２

3.

Peserta KKL dilepas, diberangkatkan, dan diserahkan oleh Ketua lAlN Pontianak'
Mahasiswa peserta KKL harus bertempat tinggal di Desa selama kegiatan lapangan
berlangsung.
Susunin organisasi kelompok harus sudah disusun sebelum kegiatan lapangan,
pemberian din pembagian tugas dalam kelompok, dengan memperhatikan petunjuk
pelaksanaan dan arahan dosen pembimbing lapangan.

4 Pada

4.

5-

6.
7.
8.

9.

Pada minggu pertama di lapangan, peserta KKL melakukan observasi, beradaptasi,
dan mengadakan pendekatan terhadap masyarakat. Mahasiswa peserta KKL bersama
dosen pembimbing lapangan, pemerintah desa dan tokoh masyarakat mengadakan
musyawarah untuk menyusun dan menetapkan program KKL atau menyempurnakan
praprogram KKL sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mahasiswa lAlN Pontianak,
dan pemerintah desa.
Program KKL yang disusun, di antaranya harus memuat :
a. Tujuan dan kegunaan tiap{iap aspek program.
b. Jenis kegiatan KKL.
c. Pelaksanaan program, misalnya mahasiswa secara mandiri atau kerjasama dengan
pemerintah desa, dan masyarakat atau kerja sama antara ketiganya.
d. Sasaran program, yakni masyarakat atau siapa saja yang menjadi sasaran program
tersebut.
e. Biaya dan sumber biaya.
f. Tempat pelaksanaan program.
g. Skala prioritas.
h. Aspek lain yang perlu dicantumkan dalam program KKL.
i. Program KKL tersebut kemudian disajikan dalam bentuk jadwal kegiatan atau time
schedule / matrik program.
Selama mahasiswa melaksanakan KKL diharapkan berperan sebagai informator,
motivator, inovator, dinamisator dan pelopor dalam upaya pemberdayaan masyarakat
untuk peningkatan IPM di lokasi KKL.
Selama mahasiswa melaksanakan KKL, perlu malaksanakan koordinasi dengan
pemerintah daerah, dinas-dinas, serta tokoh masyarakat.
Peranan Dosen Pembimbing.
Dosen pembimbing mempunyai peranan sebagai motivator, pembina, pengarah,
penasehat, penghubung, pengawas, penyuluh, dan sekaligus penilai kegiatan
mahasiswa di lapangan. Dengan status sebagai pengajar, dosen pembimbing berfungsi
di dalam menciptakan situasi dan kondisi di lapangan agar para mahasiswa KKL
secara aktif berupaya merubah perilaku sebagai bagian dari proses belajarnya.
Kunjungan Iapangan secara periodik oleh dosen pembimbing lapangan bertujuan untuk
memberi arahan, bimbingan, dan evaluasi seluruh program KKL agar dapat
dilaksanakan secara tepat guna dan berhasil guna (lihat tupoksi DPL pada bab '1).
Administrasi kegiatan KKL selama di lapangan yang harus dibuat oleh tiap kelompok
adalah:
a. Buku program Kegiatan KKL, antara lain:
1) Program selama KKL dan time schedule.
2) Program bulanan, mingguan, serta jadwal kegiatan harian.
b. Buku Kegiatan Harian Kelompok, berisi catatan seluruh kegiatan kelompok mulai
tahap observasi sampai dengan evaluasi keberhasilan KKL.
c. Buku Kegiatan Harian lndividu, yang harus dimiliki oleh setiap anggota kelompok.
Dalam buku ini berisi segala kegiatan individu yang terintegrasi dalam kegiatan
kelompok
d. Buku Absensi, diisi tiap hari, apabila pada hari tersebut mahasiswa secara penuh
berada di lokasi KKL.
e. Buku Tamu, untuk mencatat kehadiran tamu kelompok KKL, baik tamu pribadi
maupun tamu dari pemerintah, masyarakat, kehadiran dosen pembimbing atau tamu
lAlN Pontianak, dan lain-lain.
f. Matrik Program, disajikan dalam satu lembar kertas manila/karton dan
ditempelkan pada dinding.
g. Peta Kegiatan KKL, yang menggambarkan program KKL, tempat kegiatan KKL, dan
tempat penting lain yang berhubungan dengan kegiatan KKL.
h. Setiap kelompok wajib mengisi serta mengirimkan lembar laporan yang disediakan
oleh panitia KKL.
i. Seluruh administrasi kegiatan kelompok tersebut, akan diperiksa setiap saat oleh
dosen pembimbing lapangan.

D.Ketentuan,..

D.

Ketentuan Khusus
Pedoman khusus ini dibuat untuk menjadi acuan pelaksanaan KKL lAlN Pontianak
yang akan dilaksanakan dengan menggunakan basis desa. Hal-hal penting yang harus
dipahami oleh peserta KKL antara lain meliputi: 1) Model KKL, 2) StruKur Organisasi, 3)
Alur pikir pelaksanaan KKL.
Model KKL integratif
1
a. Kegiatan KKL Mahasiswa lAlN Pontianak tahun akademik 201112012 menggunakan
model desa stay, yaitu mahasiswa peserta KKL dibagi dalam kelompok per desa
dan tinggal di desa tempat lokasi KKL ditetapkan.
b. Peserta KKL yang ditempatkan di setiap desa merupakan kombinasi dari mahasiswa
setiap jurusan yang ada di lAlN Pontianak

.

2.

Struktur organisasi
Struktur organisasi di desa tujuan KKL sebagai berikut:

Kepala Desa

Dosen Pembimbing

Tokoh Masyarakat

Koordinator Desa

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Gambar 2.1 . StruKur organisasi di desa tujuan KKL

StruKur organisasi mencerminkan alur koordinasi antara bagian, berdasarkan
struktur organisasi yang disajikan pada gambar 2 dan 3, maka Alur pokok Koordinasi
Peserta KKL berbasis desa dideskripsikan sebagai berikut :
a. Koordinator tingkat Desa adalah mahasiswa peserta KKL yang dipilih oleh pesreta
KKL di desa tersebut.

b. Kordes dipilih pada hari terakhir diklaupelatihan pada saat pertemuan dengan Dosen
Pembimbing.

c. Kordes bisa dibantu oleh seorang sekretaris berdasarkan musyawarah dengan para
ketua kelompok tingkat desa.
d. Kordes berkewajiban melakukan koordinasi dengan seluruh peserta yang ada di
wilayah desa tersebut, mengenai segala permasalahan yang berkaitan dengan
pelaksanaan program kerja KKL.
e. Kordes berkewajiban melakukan koordinasi dengan korcam, dosen pembimbing,
pemerintah desa, dan tokoh masyarakat berkaitan dengan upaya kelancaran
pelaksanaan kegiatan KKL.
Kordes bisa melakukan koordinasi langsung dengan Panitia KKULP2M dalam kaitan
penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kegiatan KKL.

f.

3.

Alur pikir KKL integratif
Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masing masing kelompok desa berkaitan
muatan kegiatan dalam program kerja di lokasi KKL sebagaimana tersirat pada gambar
4, diantaranya sebagai berikut :
a. Kegiatan peserta KKL di lokasi KKL harus didasarkan pada program kerja masing
masing kelompok yang mengacu kepada tema yang ditetapkan oleh panitia KKL,
sebagai contoh sederhana alur kegiatan tersebut disajikan pada Gambar 2-2.
b. Program kerja dirancang berdasarkan penelahaan, identifikasi, evaluasi dan
keselarasan dengan potensi desa yang menjadi lokasi KKL
c.Program ...

c. Program kerja harus dirancang secara rasional (faktor waktu, biaya, kemampuan'
dan daya manfaat bagi masYarakat)

d. Peranclngan program keija, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan harus
berdasarkin hasil koordinasi dan sepengetahuan dosen pembimbing.
e. selain koordinasi dengan dosen pembimbing, peserta KKL juga harus berkoordinasi
dengan pihak pemerintah setempat maupun tokoh masyarakat sesuai dengan

keperluan.
Program kerja dirancang harus bermuara pada upaya pemberdayaan masyarakat di
lokasi KKL.
g. Pembimbingan dilaksanakan setiap dua kali dalam satu bulan, dan setiap dua
minggu mahasiswa harus menyelesaikan sekitar lima puluh persen program yang
telah direncanakan dan melaporkan kepada dosen pembimbing pada saat
monitoring.
h. Pelaporan Kegiatan KKL adalah laporan kelompok.
Laporan individu dibuat dengan mengacu terhadap program kerja yang disesuaikan
dengan bidang/disiplin ilmu mahasiswa peserta KKL, mengenai format dan isi
laporan sesuai dengan yang ditetapkan panitia KKL (lihat di pedoman umum dan
lampiran)
Laporan kelompok dibuat dengan mengacu terhadap program kerja yang
dilaksanakan oleh kelompok peserta KKL, mengenai format dan isi laporan sesuai
dengan yang ditetapkan panitia KKL (lihat di pedoman umum dan lampiran)

f.

i.

j.

TEMA:

Mahasiswa Peserta KKL
Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui KKL
INTEGRATIF lAlN Pontianak Tahun

.... untuk

Mendukung Peningkatan IPM Kab.
Kegiatan Mahasiswa

TARBIYAH
TEMA:

SYARIAH

a. Pendidikan Islam
- Taman Pendidikan Al-Qur'an
- Keaksaraan Fungsional (KF)
b. Syariah
- Penyuluhan Hukum lslam
- Life Skill (Keterampilan Hidup)

DAKヽ VAH

︱
︱
︱
︱

Da kwa

h

︱
︱
︱

Penatakelolaan masjid

︱
︱

Pembinaan Muallaf

︱
︱
﹄
戸

︱
︐
︲
︲
︲
︲
︲
︲

Peningkatan Kualitas
pendidika n, dakwah, dan
pelaksa naan hukum

、

PENINGKATAN
IPM
―

ヽ ノ

´

Pemberdayaan Masyarakat
Desa

ン

Gambar 2.2. Alur Kegiatan Pelaksanaan KKL

...

BAB IV
KULIAH KERJA LAPANGAN INTEGRATIF

A.

Dasar Pemikiran
Peran Perguruan Tinggi (PT) tergambar secara eksplisit dalam Tridharma Perguruan
Tinggi, yaitu sebagai pusat pengembangan pendidikan dan pengajaran, sebagai pusat
pengembangan penelitian serta keharusan PT melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga peran tersebut saling berkeindan satu sama lain, sehingga tidak bisa
diimplementasikan secara terpisah-pisah (fragmented). PT memiliki otonomi tersendiri
dalam mengimplementasikan ketiga peran tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 24,
butir 2, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ketiga peran tersebut sekaligus juga sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) Civitas Akademikanya yang mencakup Dosen, l\rahasiswa
dan Tenaga Kependidikannya. Dengan peningkatan kualitas SDM Civitas Akademika
diharapkan dapat memberikan lmpacl terhadap perbaikan kualitas SDM masyarakat secara
luas. Karena in put dari PT adalah masyarakat, demikian pula dengan out putnya juga akan
diserap kembali oleh masyarakat.

Dalam rangka menghilangkan kesenjangan antara apa yang diperoleh oleh

mahasiswa dalam proses perkuliahannya di kampus dengan kenyataan sesungguhnya
yang bakal dihadapi di masyarakat, maka perlu ada proses penguatan peran pengabdian
kepada masyarakat. Secara formal kegiatan tersebut biasanya dikenal dengan istilah
Kuliah Kerja Nyata (KKL) yang dianggap beraroma Orde Baru, dan kemudian dimodifikasi
menjadi Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang dianggap lebih beraroma Orde Reformasi.
Apalagi kemudian ditambah dengan embel-embel KKL berbasis PAR, satu pendekatan
yang dikembangkan melalui pendekatan critical theory. Pendekatan yang sesungguhnya
sangat konstrukif dan inovatif, karena membuat mahasiswa berdaya untuk belajar sendiri
dengan masyarakat, dan mendorong perubahan yang mandiri dan partisipasif dalam
masyarakat. Namun sayang dalam prakteknya ada banyak variabel yang membuat citacita besar ini relatif kandas, diantaranya adalah karena minimnya pemahaman mahasiswa
dan dosen tentang basic pengetahuan dari pendekatan tersebut.

Belajar dari pengalaman tersebut, maka dipandang perlu melakukan modifikasi
terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lAlN Pontianak. Berdasarkan hasil
kajian terhadap plus minus model yang selama ini ada maka muncullah konsep Kuliah Kerja
Lapangan (KKL) lntegratif. Konsep dasar dari KKL lntegratif adalah bagajmana melakukan
penguatan pada kompetensi masing-masing Program Studi dan Jurusan di lAlN Pontianak
dengan tetap mengacu pada Tridharma Perguruan Tinggi. Sejauh ini KKL lebih terfokus
pada program-program kerja partisipasif dan bersifat aksidental. Memang programprogram seperti ini lebih bersifat tangible, hasilnya nyata. Namun kompetensi akademik
mahasiswa kurang berkembang secara maksimal.
KKL lntegratif akan menekankan pada penguatan kompetensi akademik mahasiswa,
agar mahasiswa dapat mengembangkan dan mengkontekstualisasikan pengetahuan dan
keterampilan yang mereka peroleh selama di bangku perkuliahan. Kemudian mahasiswa
juga harus dikembangkan kemampuan dan keterampilan dalam melakukan penelitian
tentang persoalan-persoalan yang riel dalam masyarakat, dan dapat menemukan solusi
bagi persoalan yang ada. Melalui penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat melatih
kemampuannya dalam melakukan penelitian dan membantu mahasiswa dalam
mempercepat masa studi. Kemudian yang tidak kalah penting (last but not least) adalah
aplikasi pengabdian kepada masyarakat dengan penekanan pada pengembangan aspek
kemandirian, kemampuan problem solving, tanggung jawab sosial (social responsibility) dan
keterampilan hidup (live skill). Untuk yang terakhir, mahasiswa diharapkan dapat menjadi
bagian dari masyarakat, merasakan apa yang riel dihadapi oleh masyarakat dan bersamasama masyarakat merespon Setiap dinamika dan persoalan yang ada.

Diharapkan...

benar-benar dapat
Diharapkan melalui KKL lntegratif ini, selama 2 bulan mahasiswa
dalam Tridharma
menge;borasikan ketiga peran uta;a dari PT' sebagaimana tergambar
Kepribadian dan
Kompetensi
aaatah kompetensi akademik,
;;.
pesat'
kompetensi S;sial mahasiswa akan berkembang dengan

=;;";";r" i";irtaja

B.

Prinsip-PrinsiP KKL lntegratif

Ada beberapa prinsip yang menjadi paradigma dari dari KKL lntegratif' sebagai
berikut:
lntegrasi antara ketiga aspek Tridharma Perguruan Tinggi
KKi lntegratif harus mengintegrasikan ketiga Trjdharma PT, meniadi satu kesatuan
yang utui dan menopang sati sama lain. Walaupun dalam implementasinya ada
6ebin porsi yang berbedi satu sama lain, dilihat dari apa yang menjadi target utama
pencapaian progiam. eayung besarnya adalah Pengabdian pada masyarakat, tetapi
conieri-nya diaiahlian pada penguatan kompetensi mahasiswa (baik

1.

se.r"

2.

3.

4.

5.

C

KKL lntegratif harus berusaha semaksimal mungkin menterjemahkan

program

kegiatannta, guna penguatan kompetensi profesional mahasiswa sesuai dengan
Juiusan dan Program Studinya. Jangan sampai ada mahasiswa yang tidak dapat
mengimplementasikan kompetensi profesionalnya dalam konteks riel di masyarakat.
lnterdisipliner-Kolaboratif
KKL lntegratif dilakukan dengan pola interdisipliner yaitu lintas Jurusan dan Program
Studi. l,Iengingat persoalan yang dihadapi di lapangan bersifat multi variabel sehingga
diperlukan pendekatan yang lintas disiplin ilmu, agar cara melihat persoalannya jauh
lebih komprehensif. Kemudian bagaimana peserta dapat mengolah perbedaan
(interdisipliner) tersebut menjadi sebuah kolaborasi yang baik dan aktif secara timbal
balik (.eciprocal).
Kontekstual

KKL lntegratif dalam implementasinya tetap saja harus melihat persoalan dan

kecenderungan yang riel dihadapi oleh masyarakat. Bukan program kerja ideal (das
sollen) yang dirancang di belakang meja, tanpa mau melihat persoalan riel yang
dibutuhkan oleh masyarakat. Kemampuan merespon dan mencermati kondisi riel di
lapangan menjadi pra syarat penting (condition sin quanon\ bagi dosen dan mahasiswa
agar KKL lntegratif berhasil secara optimal.
Tangible-Measureable
KKL lntegratif dalam membuat pencapaian program harus bersifat tangible yaitu dapat
dilihat dan dirasakan manfaatnya baik oleh mahasiswa, dosen dan masyarakat. Oleh
karenanya, programnya dan target pencapaiannya harus dapat diukur, sehingga proses
evaluasinya menjadi lebih mudah.

Tujuan KKL lntegratif

1.
2.
3.
4.
D

kompetensi profesional, personal dan sosial).
Penguatan pada Kompetensi masing-masing Jurusan dan Prodi

KKL lntegratif bertujuan untuk mengembangkan ketiga peran PT yaitu Pendidikan dan
Pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
KKL lntegratif bertujuan melakukan penguatan dan pengembangan kompetensi
prolesional mahasiswa berdasarkan Jurusan dan Prodinya masing-masing.
KKL lntegratif bertujuan menjadikan masyarakat benar-benar sebagai laboratorium
hidup, tempat dimana mahasiswa dapat belajar secara nyata.
KKL lntegratif bertujuan untuk mengembangkan dimensi-dimensi personal dan sosial
mahasiswa, seperti kepribadian mandiri, jujur, tanggung jawab (amanah), menghormati
dan dapat bekerja sama antara satu dengan lainnya.

Gambaran Umum Bentuk Kegiatan
Porsi kegiatan KKL lntegratif adalah sebagai berikut; penguatan Dikjar dalam rangka
50 o/o, yaitu bagaimana mahasiswa dapat
menterjemahkan kompetensi profesionalnya dalam program kerja selama KKL lntegratif.
Kemudian kemampuan mahasiswa menierjemahkan kompetensinya dalam bidang risetnya
20 % dan 30 % untuk penguatan fungsi pengabdian masyarakatnya, seperti kemampuan
problem solving, life skilldan program partisipasi. Seperticontoh, kalau didaerah tersebut

peningkatan kompetensi profesionalnya

ditemukan...

ditemukan persoalan kesehatan maka mahasiswa perlu dibekali tentang pengetahuan
tentang kesenatan, sehingga mahasiswa dapat memberikan penyuluhan kepada
maka
.""y"i"trt. Kalau ada persoalan yang berkenaan dengan. pengangguran,
pada
saat
(life
lmplikasinya,
skills).
hidup
mahisiswa perlu dibekali dengan keterampilan
di
lapangan
yang
dihadapi
riel bakal
pembekalan, harus juga mencermati persoalan

BAB V
PELAPORAN

Jenis Pelaporan kegiatan KKL terdiri dari pelaporan yang dibuat oleh dosen
pembimbing lapangan dan Mahasiswa:

1.

Laporan dosen pembimbing, ada dua macam, yaitu :
a. Laporan berkala, berisi laporan hasil kunjungan setiap kali mengunjungi lokasi KKL
sesui format yang sudah ditentukan oleh panitia pelaksana KKL (lampiran 3:).
b. Laporan akhir, merupakan laporan lengkap keseluruhan kegiatan bimbingan antara
lain menggambarkan keseluruhan kegiatan mahasiswa, perkembangan desa dan
program kerja KKL, informasi persoalan dan usaha pemecahannya, dan saransaran pembimbing untuk menyempurnakan model dan kegiatan KKL sesui format
yang sudah ditentukan oleh panitia pelaksana KKL (lampiran ....:)

2.

Laporan mahasiswa ada dua macam, yaitu:

a. Laporan berkala, yang berisi laporan mingguan mulai minggu pertama sampai
terakhir. Laporan disampaikan kepada dosen pembimbing, format laporan
disesuaikan dengan kebutuhan tiap kelompok.

b. Laporan kelompok (Desa), disahkan oleh dosen pembimbing, kepala desa, dan
Ketua Pelaksana KKL Unsil. Penekanan isi laporan ini adalah pelaksanaan program
kerja KKL oleh kelompok, proses belajar serta hasil belajar yang dicapai melalui
kegiatan KKL. Kesimpulan dan saran serta hal lain yang perlu dilaporkan. Laporan
diketik rapi 2 (dua) spasi. Laporan Kelompok dibuat rangkap 4 yaitu untuk: (a) Dosen
Pembimbing; (b) Kepala Desa; (c) Panitia KKL/LPPM (ditambah soft Copy dalam
CD); (d) Arsip lrahasiswa.

Adapun format pelaporan kegiatan KKL yang harus dibuat setelah berakhirnya
kegiatan dapat dilihat pada contoh sebagai berikut

:

Contoh l:

Contoh l:FORMAT RENCANA PROGRAM KKL
PANITIA PELAKSANA KKL
LEMBAGA PENELITIAN DAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
:AIN PONTIANAK

RENCANA PROGRAM KKL

Desa

Kecamatan
Kabupaten

:

:

Ｓ

ｉ
ｎｑ
ｅ
Ｊ

ｎ
ａ

ａ
ｉ

No

Laporan ini dibuat untuk
1. Panitia KKL
2. Dosen Pembimbing
3. Kepala Desa
4. Peserta KKL

:

Peserta
Kegiatan

Tempat
Kegiatan

:

Lama Kegiatan

Catatan :
Lembar ini diisi setelah Kepala Desa, Dosen Pembimbing, dan Ketua
Kelompok, mengadakan musyawarah dengan Desa/BPD dan pihak-pihak
lain terkait.

Ket

Contoh 2:BUKU CATATAN HARIAN MAHAS:SWA

BUKU CATATAN HARIAN MAHASISWA
Uraian Tentanq Keqiatan

Hari/ Tanggal

Fokus kegiatan, Masalah yang ditangani,
lokasi, khalayak sasaran, waktu, metode
pelaksanaan. proses serta hasil pelaksanaan.

Diperiksa oleh Pembimbing, tanggal:
Komentar atau saran/ materi bimbingan dari pembimbing

Tanda tangan pembimbing:

:

Conton 3:FORMAT LAPORAN BERKALA BIMBINGAN KKL

LAPORAN BERKALA B:MBINGAN KKL
PER10DE‖ TAHUN AKADEMIK ̲
l Laporan ke
:1′ ‖ IV7VA/1・
:
2. Tanggal
3. Tempat Bimbingan/Desa : ..................
:l′

l′

Bimbingan

4.MetodeBimbingan

:Perorangan/KelompoUcabungan
keduanYa.

5.TeknikBimbingan :Pengamalan/Wawancara/Diskusi*
6. Masalah yang dibimbingkan serta materi bimbingan :
4. .........................
b ̲

̲

c. .........................
Dst.
(Gambarkan tentang kehadiran mahasiswa, program yang dikerjakan,
7. Lain-lain
kerjasama mahasiswa, ketekunan, disiplin,kreativitas, hasil yang dicapai, serta
perilaku mahasiswa umumnya).

:

,

̲

Pembimbing,

Catatan :* coret yang tidak sesuai

̲

…20

…

Contoh 4:FORMAT LAPORAN AKHIR BIMBINGAN KKL
LAPORAN AKHIR BIMBINGAN KKL MAHAS:SWA
IAIN PONTIANAK
(Disi oleh Pembimbing KKL selama Monに

A Nama Pembimbing
B Kelompok KKL
C Lokas

o日 ng

dan Pembimbingan KKL)

: DeSa

Kecamatan................
E. Jumlah mahasiswa per kelompok
F. Tema KKL di desa:.. . ... ... ... ... ... . .. . .. ... .
Program KKL yang sudah dilaksanakan:

1........ ..................
.. .. .. ..
3........... .........
4...........................

2

G. Tingkat pencapaian pelaksanaan program KKL: (Dinilai secara kuantitatif berdasar indikator
keberhasilan pencapaian tiap program KKL yang telah dilaksanakan secara berurutan seperti
point G)

.. .. .. ..

1

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

３

2... ... ... ... ... ... ...
４

H. Program KKL yang akan dilaksanakan:
２

1

３
４

l. Program KKL yang telah dijadwalkan terdahulu tapi belum terlaksana:
２

1

…

……

…

…

…

３
４
Ｊ
ｌ

. Kendala belum terlaksananya program KKL tersebut di atas:

２
３
４

Ｋ ●

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut;

２
３
４

１

L. Program kerja yang belum terlaksana, apakah akan tetap akan
dilaksanakan dengan penyesuaian waktu pelaksanaan: (Jika ya,
sebutkan program kerja tersebut)
２
３
４

(Form ini setelah diisi untuk diserahkan kembali ke LP2[I lAlN PONTIANAK )

,
Pemb mb ng,

20

Contoh 5:COVER LAPORAN KEGIATAN KKL KELOMPOK
LAPORAN HASIL KEGIATAN KKL:NTEGRAT:F

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir
Pelaksanaan Program Kuliah Kerja Lapangan

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABD:AN KEPADA MASYARAKAT(LP2M)
lNSTITUT AGAMA:SLAM NEGER!(IA:N)

PONTIANAK
2014

Contoh 61 FORMAT HALAMAN LECALiSASVPENGESAHAN

LAPORAN KELOMPOK
Fokus Kegiatan
Ketua
Anggota

:Nama(NIM)

:Nama(NIM)

D setului Oleh

Kepala Desa,

Dosen Pembimbing,

Diketahui
Ketua Pelaksana KKL,

NIP

Contoh 7 : SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KELOMPOK

DAFTAR ISI
TEMA DAN FOKUS KEGIATAN KKL,-,,-,.,,. ,
,
LEI'BAR PENGESAHAN ,. .
KATA PENGANTAR ,
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

.

DAFTAR GAMBAR…
DAFTAR LAMPIRAN

…

…

…

………

,. - .

Halaman:
-

.

…

BABI PENDAHULUAN

BAB L GAMBARAN UMUM DESA LOKASIKKL
2.1 Letak Geografis
2 2 Pronl DeSa

2 3 Program Ketta Desa Lokasi KKL

BAB‖ L KERANGKA PEMECAHAN MASALAH
…
(Uraikan landasan teoritis tentang strategi dalam menentukan
macam, jenis, seta cara kerja untuk masalah yang diamati)

BABIV PELAKSANAAN PROGRAM DAN HASIL
4 4 ReansasI Pemecahan Masalah
4 2 Faktor Pendorong
4.3 Faktor Pen9hambat..........................
BAB V, PENUTUP,,,,,,, ,,,, ,, ,
5.1 Simpulan
5 2 Saran ...............

,,

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

MPIRAN 9:DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL
Nomor Tabel Nama Tabel Haiaman:
＾
∠

1

Ｓ
コ
０

LAMPIRAN 10:DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GAMBAR
Nomor Cambar Nama Gambar Halaman:
1

dst

LAMPIRAN ll:DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
Lampiran
Nama Lampiran Halaman:
1

2
dst

Contoh 8:FORMAT PENILAIAN PEMBIMBING

LEMBAR PENILAIAN PEMBIMBING

Desa
Kecamatan
NIM

No

:

:

.)
Aspek Penilaian Prestasi Kelompok

NAMA
1

2

3

4

2

3
4
5
6
7
8
9
10
12

13
14
15

)
1

Pembimbing,
. Perilaku selama di Desa

2. Kehadiran
3. Sosialisasi
4. lnisiatif dan Kreativitas
5. Kepemimpinan
6. Kerjasama Kelompok

5

6

Contoh 9:FORMAT PENILA:AN KEPALA DESA
LEMBAR PENILAIAN KEPALA DESⅣ DUSUNノ PENANGGUNG」 AWAB LOKAS!

Desa
Kecamatan
NIM

No

:
:

Aspek Penilaian Prestasi Kelompok *)

NAMA
1

2

3

4

2

3
4
5
6
7
8
9

14
υ

)

1. Perilaku selama di Desa

2. Kehadiran
3. Sosialisasi
4. lnisiatif dan Kreativitas
5. Kepemimpinan
6. Kerjasama Kelompok

Kepala Desa,

5

6

Contoh 10:FORMAtt PENILAIAN N:LA:AKH:R KKL
PENILAIAN NILAI AKHIR KKL

No

NIM

Pembekala
n

(20%)

Keterangan:
・ )Nilai Akhir

A=Skor 85… 100

B=Skor 70‑84,9

C=40‑6919

G=Skorく 40(TIDAK LULUS)

Penilaian 6

Pen‖ aian

Laporan

aspek o:eh

6 aspek
oleh DPL
(30%)

Kelompo

AKH:R

k

(1000/o)

KADES
(30%)

(20%)

N:LA:
ｎ ｋ
Ａ ｇ ａ

Nama
Mahasiswa

Huru
f

Contoh 41:FORM EVALUASI PELAKSANAAN KKL
FORM EVALUASI PELAKSANMN KKL MAHASISWA
IAIN PONTIANAK
(Diisi oleh Panitia KKL)
1. Nama Pembimbing

:...,...............,..,.....
2. Kelompok KKL
3 Lokasi KKL
4. Jumlah peserta KKL
5. Program KKL yang telah dilaksanakan

20...
Ketua Pelaksana,

BAB Vl

PENTuTUP
Pedoman ini mulai be「 laku selak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apab‖
d temukan

a

kekeli「 uan dalam penerbtan Pedoman ini maka akan diadakan perbalkan

sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pont anak

pada tangga1 09 Februar 2015

REK■ OR

INSTITUT AGAMA

NEGERI PONTIANAK,

lSLAM

