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Panduan Pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa dan KKN Tematik 

Kata Pengantar  

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Dengan senantiasa memanjatkan syukur ke khadirat 

illahirabbi, Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulliah terlah disusun 

Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Tematik Membangun Desa 

untuk mengwujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam 

Proses penyusunan Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Tematik 

Membangun Dsa, tim penyusun tlah berupaya untuk memenuhi 

standar proses, pedoman, dan peraturan yang menjadi acuan 

penyusuan. 

Dengan tetap berpedonaman dengan peraturan 

tersebut, kami mengembangkan penyusunan Buku Panduan 

Kuliah Kerja Nyata Tematik Membangun Desa ini berdasarkan 

pada kebutuhan. Dengan disusunnya buku panduan ini, semoga 

dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

kegiatan di lapangan. Secara sistematis penyusunan Buku 

Panduan Kuliah Kerja Nyata Tematik Membangun Desa 

mencakup Bab I. Pendahuluan, Bab II. Peran Kelembagaan, Bab 

III, Mekanisme Pelaksanaan, Bab IV. Evaluasi, Pelaporan dan 

Penilaian. 

Kami menyadari penyusunan Buku Panduan Kuliah Kerja 

Nyata Tematik Membangun Desa, belumlah sempurna. Oleh 

karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat 

diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan buku pedoman 
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ini dikemudian hari. Atas kerjasama kami mengucapkan terima 

kasih, semoga Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Tematik 

Membangun Desa dapat menwujudkan Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka.  

 

Wassalamualaikum, wr.wb 

 

 

Balunijuk, 3 Desember 2020 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, 

nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan 

memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. 

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Penidikan Tingi, pendidikan tinggi adalah 

jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program diploma, program sarjana, program 

magister, program doktor, dan program profesi, serta 

program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Pada 

Pasal 4 dikatakan pendidikan tinggi berfungsi; (1) 
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mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) mengembangkan 

Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, 

berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan 

Tridharma; dan (3) mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora. 

Pasal 5 Pendidikan Tinggi bertujuan; (1) 

berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan 

bangsa; (2) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang 

Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi 

kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; 

(3) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui 

Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta 

kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan 

(4) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis 

penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 
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Di samping itu, perguruan tinggi dituntut untuk dapat 

merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang 

inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran 

mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

secara optimal dan selalu relevan. Adanya kebijakan Kampus 

Merdeka yang merupakan wujud pembelajaran di perguruan 

tinggi yang otonom dan fleksibel diharpakn dapat tercipta 

kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai 

dengan kebutuhan mahasiswa. Beberapa di antara substansi 

kebijakan ini adalah melakukan magang/ praktik kerja di 

Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek 

pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan 

pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan 

penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat 

studi/ proyek independen, dan mengikuti program 

kemanusisaan. 

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Membangun Desa 

merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara 

memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk 

hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara 

langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi 

potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan 

mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu 

solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT 



 

 

Universitas Bangka Belitung | 4  
 

Panduan Pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa dan KKN Tematik 

Membangun Desa diharapkan dapat mengasah softskill 

kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas 

kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola 

program pembangunan di wilayah perdesaan. Setelah 

pelaksanaan KKNT Membangun Desa, mahasiswa dapat 

menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya 

dalam bentuk tugas akhir (skripsi). 

Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu 

perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan 

akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi, terus berupaya untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan dan/ atau teknologi tersebut ke tengah-tengah 

masyarakat, salah satunya adalah dengan penyelenggaraan 

kegiatan membangun desa / kuliah kerja nyata (KKN) di 

sejumlah lokasi, utamanya di desa-desa. Penyelenggaraan 

kegiatan membangun desa dan KKN Tematik salah satunya 

diharapkan menjadi wadah bagi mahasiswa dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaliknya 

masyarakat pun dapat merasakan langsung manfaat ilmu 

pengetahun dan/ atau teknologi yang dimaksud. 

 

B. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi.  

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi.  

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 

2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, 

Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus 

6. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi.  

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Musyawarah Desa.  

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 

tentang Pedoman Umum Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa.  
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11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat 

Desa. 

 

C. Tujuan 

1. Bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman 

belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah 

masyarakat di luar kampus, yang secara langsung 

bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan 

menangani masalah. 

2. Mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi 

untuk masalah yang ada di desa. 

3. Mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas 

disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership 

mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di 

wilayah perdesaan. 

4. Mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT 

serta Kementerian/stakeholder lainnya. 

5. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan 

banyak pemangku kepentingan di lapangan. 
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6. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan 

bersama dengan Kementerian Desa PDTT. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, 

mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk 

meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri. 

b. Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun 

dan membuat Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan 

Pembangunan Desa (RKPDes), dan program strategis 

lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, 

Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat 

(PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), 

pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat. 

c. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang 

dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah 

Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa. 

d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di 

lapangan yang disukainya. 
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2. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi 

tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat. 

b. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam 

membentuk jejaring atau mitra strategis dalam 

membantu pembangunan desa. 

c. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan 

tinggi. 

d. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

3. Bagi Desa 

a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari 

tenaga terdidik untuk menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan 

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes). 

b. Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa. 

c. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan 

dalam pemberdayaan masyarakat desa. 

d. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap 

pembangunan desa. 

e. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. 
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PERAN KELEMBAGAAN 

Pelaksanaan KKN Merdeka Belajar Kampus Merdeka terdiri dari 

beberapa lembaga diantaranya Perguruan Tinggi, LPPM, 

Jurusan/Prodi dan Mitra.  

Perguruan Tinggi 

a. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara 

nyata oleh masyarakat.    

b. Menjadi  sarana bagi perguruan tinggi dalam 

membentuk jejaring atau mitra strategis dalam 

membantu pembangunan desa.  

c. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan 

tinggi.  

d. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan.  

e. Berkontribusi dalam pembangunan dan permasalahan 

yang ada di masyarakat 

f. Menjadi mitra bagi Pemerintah dalam program 

pembangunan desa. 

 

LPPM 

a. Memimpin dan menjalankan wewenang bidang 

peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi dalam 
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bidang pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan 

Membangun Desa dan KKN Tematik. 

b. Menjalin kerjasama secara internal (pusat kajian, unit 

pelaksana teknis dan fakultas) dan eksternal (Desa, 

Pemda, industri, dan sebagainya). 

c. Bertanggung jawab kepada Rektor.  

d. Koordinasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan 

Membangun Desa dan KKN Tematik. 

e. Pengendalian administrasi sumberdaya yang 

diperlukan dalam kegiatan Membangun Desa dan KKN 

Tematik. 

f. Mengawasi jalannya pelaksanaan Membangun Desa 

dan KKN Tematik dan pengabdian kepada masyarakat 

yang bersifat multidisiplin maupun interdisiplin. 

 

Jurusan/Prodi 

a. Mengakomodir dan memfasilitasi mahasiswa yang 

memilih untuk mengikuti kegiatan Membangun Desa 

dan KKN Tematik. 

b. Mengkomodir dan memfasilitasi Dosen untuk menjadi 

DPL. 

c. Menunjang pelaksanaan Membangun Desa dan KKN 

Tematik agar program pemberdayaan masyarakat 

dalam kegiatan KKN multidisiplin. 
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d. Memberikan ide-ide yang beragam dalam program 

Membangun Desa dan KKN Tematik. 

e. Koordinasi lintas jurusan untuk merancang program 

Membangun Desa dan KKN Tematik. 

f. Mendukung dan menunjang pelaksanaa Membangun 

Desa dan KKN Tematik. 

g. Menampung aspirasi mahasiswa dan dosen untuk 

kemajuan kegiatan Membangun Desa dan KKN 

Tematik. 

 

Mitra 

a. Sumber kekuatan dan keunggulan dalam pelaksanaan 

Membangun Desa dan KKN Tematik. 

b. Sinergisitas dalam pelaksanaan berbagai program 

pemberdayaan masyarakat. 

c. Tercapai sinergisitas pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat sehingga memberikan 

manfaat bagi banyak pihak. 

d. Kesinambungan dan ketuntasan program dalam 

kegiatan Membangun Desa dan KKN Tematik dapat 

dicapai. 

e. Mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan 

Membangun Desa dan KKN Tematik agar berjalan 

lancar.  
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MEKANISME PELAKSANAAN 

Persyaratan Peserta 

Peryaratan bagi mahasiswa UBB yang akan melaksanakan 

Program Membangun Desa dan KKN Tematik adalah: 

a) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran 

minimal semester 6. 

b) Kegiatan dilaksanakan secara berkelompok, anggota 

berjumlah ± 15 - 20 orang per kelompok dan atau sesuai 

kebutuhan / permintaan desa, dan bersifat multidisiplin 

(asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda). 

c) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “live in” di 

lokasi yang telah ditentukan. 

d) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi 

wanita. 

 

Mekanisme pelaksanaan  kegiatan  membangun  

desa/kuliah  kerja nyata adalah sebagai berikut. 

1. Universitas 

a) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa 

PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan 

program proyek di desa atau menjalin kerja sama 

langsung dengan pemerintah daerah untuk 

penyelenggaraan program proyek  di desa. 
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b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke 

desa tujuan. 

c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan 

membimbing mahasiswa selama kegiatan Membangun 

Desa dan KKN Tematik. 

d) Memfasilitasi pembimbing melakukan kunjungan di 

lokasi kegiatan Membangun Desa dan KKN Tematik 

untuk monitoring dan evaluasi baik secara langsung 

maupun daring. 

e) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari 

kampus ke lokasi penempatan program. 

f) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, 

dan menyediakan jaminan kesehatan dan 

keselamatan kepada mahasiswa calon peserta kegiatan 

Membangun Desa dan KKN Tematik. 

g) Universitas menyusun SOP pelaksanaan kegiatan 

Membangun Desa dan KKN Tematik dengan 

mempertimbangkan jaminan Keamanan dan 

Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan. 

h) Universitas memberikan pembekalan tentang kearifan 

lokal masyarakat dan perilaku etika selama 

melaksanakan kegiatan Membangun Desa dan KKN 

Tematik 



 

 

Universitas Bangka Belitung | 14  
 

Panduan Pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa dan KKN Tematik 

i) Melaporkan hasil kegiatan Membangun Desa dan KKN 

Tematik ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 

 

2. Mahasiswa 

a) Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah 

ditentukan. 

b) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa 

tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa 

dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai 

ketentuan Perguruan Tinggi. Proses dan hasil kegiatan 

ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi. 

c) Hasil kegiatan KKN (yang diperpanjang) dapat 

diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai 

ketentuan Perguruan Tinggi dan menyesuaikan dengan 

ketentuan di jurusan masing-masing. 

 

3. Pembimbing 

a) Dosen Pembimbing dari perguruan tinggi yang 

bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari 

awal sampai dengan akhir. 

b) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di 

lokasi setempat. 
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c) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak 

Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai 

lingkup kegiatan. 

d) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa 

melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap 

program yang dilakukan mahasiswa. 

 

4. Lokasi 

a) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi melalui hasil penjajakan 

kerjasama dengan Kementerian Desa PDTT. 

b) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal 

dan berkembang. 

c) Desa-desa Binaan Universitas Bangka Belitung. 

d) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, 

Industri, dan lainnya). 

 

5. Mitra 

a) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, 

PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, 

TNI, Polri, dan lembaga lainnya). 

b) Pemerintah Daerah. 

c) BUMN dan Industri. 

d) Social Investment. 
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e) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora). 

 

6. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus) 

a) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau 

berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti 

kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini kepada 

pengelola kegiatan KKN dan Membangun Desa di 

perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat 

keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga 

penempatan di lokasi dapat diatur dengan 

pertimbangan jarak dan kemudahan akses. 

b) Universitas menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan 

mempertimbangkan jaminan Keamanan dan 

Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan. 

Universitas memberikan  pembekalan  tentang kearifan 

lokal masyarakat dan perilaku etika selama 

melaksanakan kegiatan KKNT dan Membangun Desa. 

 

7. Pendanaan 

a) Sumber Pendanaan 

1) Hibah Universitas 

2) Mitra. 

3) Sumber lain yang tidak mengikat. 

4) Mahasiswa. 
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b) Komponen Penggunaan Dana 

1) Transportasi. 

2) Biaya Hidup. 

3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan. 

4) Biaya Program. 

5) Pembiayaan lain “insidentil” yang timbul berkaitan 

dengan pelaksanaan program di lapangan. 

6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan 

disusun sesuai ketentuan Universitas dalam hal ini 

LPPM sebagai pelaksana. 

 

Model dalam pelaksanaan KNKT terdiri beberapa bentuk yaitu. 

a) Model KKNT yang Diperpanjang 

Penerapan model  ini diterapkan dengan membuat  paket  

kompetensi  yang akan  diperoleh  mahasiswa  dalam  

pelaksanaan  KKNT & Membangun Desa secara reguler,  

dan  mahasiswa  diberi kesempatan  untuk  mengajukan  

perpanjangan  KKNT  selama  maksimal  1   semester atau  

setara  dengan  maksimal 20  SKS.  Untuk  melanjutkan  

program  KKNT  yang  diperpanjang, mahasiswa   dapat   

memanfaatkan   Program   Holistik   Pembinaan dan  

Pemberdayaan Desa   (PHP2D)   dengan   mengikuti   

prosedur   dari   Direktorat    Belmawa.   Bentuk kegiatan  

KKNT  yang  Diperpanjang  dapat  berupa  proyek  
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pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk 

tugas akhir mahasiswa yang disusun secara sistematis oleh 

mahasiswa dibawah pembimbingan oleh dosen 

pembimbing akademik. 

 

b) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa 

Pada  model  ini  Universitas  Bangka Belitung  bekerja  

sama  dengan  Mitra  dalam melakukan KKNT      

Pembangunan dan Pemberdayaan      Desa      berdasarkan 

peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi 

/pengembangan RPJMDes yang akan  diperoleh mahasiswa 

dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa 

yang   mengikuti   program   ini   menyesuaikan   dengan   

kebutuhan   program   di   desa. Pelaksanaan KKNT  

Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Desa  dilakukan   

selama  6 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 

SKS. Perhitungan terhadap  capaian pembelajaran setara 

20  SKS ini dapat disetarakan  dalam beberapa mata   kuliah 

yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian 

terhadap capaian   pembelajaran  dapat diidentifikasi   dari   

laporan   dan   ujian   portofolio/rubrik    kegiatan   KKNT.   

Untuk kesesuaian   dengan   ketercapaian   kompetensi   

lulusan     maka   perlu   dipersiapkan proposal/rancangan    

kegiatan    yang    dapat    mewakili     bidang     keahlian.        



 

 

Universitas Bangka Belitung | 19  
 

Panduan Pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa dan KKN Tematik 

Mahasiswa   juga dapat memanfaatkan Program  Holistik  

Pembinaan  dan  Pemberdayaan  Desa    (PHP2D)  dengan  

mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. 

 

c) Model KKNT Free Form 

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan 

melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan 

bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, 

mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan 

kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing 

Akademik 

 

Mekanisme Penyusunan Program 

Bidang kegiatan KKN dikelompokkan kedalam beberapa 

kategori, dan mahasiswa dapat mengambil atau  memilih 1 atau 

lebih bidang kegiatan sesuai dengan kondisi permasalahan 

nyata di lokasi KKN dan kesanggupan mahasiswa untuk 

melakukannya. Kegiatan dalam setiap bidang KKN dapat 

bersifat; rintisan, pelengkap, penunjang maupun kelanjutan 

program.  

Bidang kegiatan KKN dikelompokkan kedalam 8 (delapan) 

bidang yang beranggotakan mahasiswa yang berasal dari 

berbagai bidang ilmu/jurusan/fakultas yaitu: 

 Pembangunan prasarana fisik 
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 Peningkatan produksi dan nilai tambah 

 Pengelolaan lingkungan 

 Kesehatan masyarakat 

 Hukum, sosial, ekonomi dan budaya 

 Kependidikan dan pengentasan kebutaaksaraan 

 Administrasi pemerintahan atau perusahaan 

 Tanggap bencana 

 

Tabel. Bidang Program dan Jurusan/Fakultas 

Pendukung 

No Bidang Kegiatan Jurusan/Fakultas 

1 
Pembangunan Prasarana 

fisik  

 MIPA 

 Teknik (Teknik Sipil)  

 Jurusan lain yg Terkait 

2 
Peningkatan produksi 

dan nilai tambah 

 Pertanian (semua prodi) 

 MIPA  

 Jurusan lain yg terkait 

3 Pengelolaan lingkungan 

 MIPA  

 Teknik 

 Jurusan lain yg terkait 

4 Kesehatan Masyarakat 
 MIPA (Biologi)  

 Jurusan lain yg terkait 
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5 
Hukum, sosial, ekonomi 

dan budaya 

 Hukum 

 Sosiologi 

 Ilmu Politik 

 Ekonomi   

 Jurusan lain yg terkait 

6 

Kependidikan dan 

pengentasan 

kebutaaksaraan 

 Hukum 

 Sosiologi 

 Ilmu Politik 

 Ekonomi   

 Jurusan lain yg terkait 

7 

Administrasi 

pemerintahan atau 

perusahaan 

 Hukum 

 Sosiologi 

 Ilmu Politik 

 Ekonomi   

 Jurusan lain yg terkait 

8 Mitigasi bencana       Semua jurusan/fakultas 

 

Persyaratan Usulan Pendanaan Program Membangun 

Desa dan KKN Tematik oleh DPL melalui Skema Hibah 

Universitas 

1. Mendukung visi dan misi Universitas Bangka Belitung. 

2. Observasi di lapangan dijadikan sebagai dasar perumusan 

kebutuhan masyarakat. 

3. Mempunyai tujuan dan target yang jelas serta dapat diukur 

hasilnya. 
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4. Pelaksanaan kegiatan secara interdisiplin. 

5. Memiliki tahapan yang jelas, dan dapat diterapkan dalam 

jangka waktu panjang (≥ 1 tahun). 

6. Mengimplementasikan teknologi atau metoda ilmiah dalam 

rangka memberdayakan masyarakat. 

7. Memungkinkan untuk riset atau kajian lanjut secara 

berkesinambungan. 

 

Penilaian Usulan Pendanaan Program Membangun Desa 

dan KKN Tematik  

1. Relevansi  

 Kesesuaian judul/tema dengan tujuan  

 Ketepatan teknologi/metoda menjawab 

permasalahan 

 Keberhasilan pemberdayaan Penumbuhan 

empati, jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan 

kerjasama mahasiswa 

2. Luaran Dampak 

 Harapan terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat 

 Harapan terhadap peningkatan pemanfaatan 

potensi daerah 

3. Kesinambungan Program 

 Adanya dukungan dana mitra 
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 Adanya peningkatan pembelajaran 

pemberdayaan masyarakat 

4. Pendanaan 

 Kesesuaian antara prioritas program dan jumlah 

dana yang diusulkan 

 

Persyaratan Pelaksanaan 

1. Mampu mencapai tujuan KKN Tematik. 

2. Merupakan aktifitas yang bersifat sinergis, yaitu 

mempunyai tema utama dan program yang  jelas, serta   

mempunyai karakteristik  pelaksanaan  kegiatan  

Membangun Desa dan KKN Tematik (co-creation, co-

finance, flexibility, sustainability, dan research based). 

3. Merupakan kegiatan yang terukur hasil dan dampaknya 

(output dan outcome), termasuk berlangsungnya proses 

pembelajaran dan pemberdayaan.  

4. Merupakan   kegiatan   sinergis   antara   learning   

process   dan problem solving.  

5. Ketentuan pengusulan proposal pendanaan Membangun 

Desa dan KKN Tematik mengacu pada panduan 

PENGUSULAN PENDANAAN KKN yang diterbitkan oleh 

LPPM UBB. 
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Kemitraan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dan Membangun Desa 

merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat 

yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, 

institusional, dan kemitraan sebagai salah satu bentuk kegiatan 

tri dharma perguruan tinggi. Seiring dinamika masyarakat, 

pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun dunia global,  

maka konsep Kemitraan yang dapat dilakukan adalah menjalin 

kerjasama dan jejaring pengabdian kepada masyarakat dengan 

berbagai pihak berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling 

menguntungkan. Untuk itu mitra Membangun Desa dan KKN 

Tematik Universitas Bangka Belitung dapat disesuaikan dengan 

program KKN Tematik yang diusulkan masing-masing Dosen 

Pembimbing Lapangan.  

Tujuan KKN Tematik Merdeka adalah pertaman memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan keterampilan yang dimilikinya 

bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan 

dilapangan dan membantu percepatan pembangunan di wilayah 

perdesaan bersama Kementerian Desa PDTT. Berdasarkan hal 

tersebut di atas maka kegiatan Membangun Desa dan KKN 

Tematik Universitas Bangka Belitung dapat dilakukan dengan 

pendekatan Kelompok. Dimana jumlah anggota kelompok 10 - 

15 mahasiswa yang bersifat multidisiplin ilmu. Pendekatan 
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kelompok yang dimaksud adalah mahasiswa melaksanakan 

kegiatan bersama dengan teman yang melakukan KKN Tematik 

Merdeka yang berada pada satu lokasi yang sama.  Adapun 

mitra yang terlibat dalam KKN Tematik Merdeka Universitas 

Bangka Belitung sebagai berikut:  

1. Pemerintah (Kemends, Desa Binaan PT, Kemenkes, PUPR, 

Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Porli 

dan lembaga lainnyaLurah,  

2. Pemerintah daerah, Lurah, Kepala Desa, RT, RW, Kepala 

Dusun, Organisasi Pemuda dan sebagainya. 

3. BUMN dan Industri 

4. Social Investement 

5. Kelompok Masyarakat (Perantau dan diaspora)  

 

Luaran Kegiatan 

Luaran kegiatan KKNT dapat berupa: 

1. Publikasi Ilmiah pada jurnal 

2. Publikasi ilmiah pada media masa (cetak/ elektronik) 

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi 

4. Efisiensi biaya aktivitas ekonomi produktif masyarakat 

5. Perbaikan system, manajemen produksi, tata kelola 

pemerintahan desa 

6. Peningkatan pendapatan dan partisipasi masyarakat 

7. Peningkatan swadana dan swadaya masyarakat 
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8. Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, hak 

cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk 

industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan 

topografi) 

9. Jasa, model, karya seni/rekayasa sosial, sistem, atau 

produk/barang 

10. Inovasi Teknologi Tepat Guna 

11. Peningkatan penerapan Iptek di desa (terbangunnya 

sentra-sentra atau pengembangan sentra yang 

mempresentasikan ciri khas masyarakat desa) 

12. Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, 

kemanan, ketentraman, pendidikan dan kesehatan) 

13. Perbaikan sumber daya alam (policy, tata kelola, eksplorasi 

dan konservasi) 

14. Peningkatan  daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, 

serta nilai tambah barang, jasa atau sumber daya desa 

lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan) 

15. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan masyarakat 

desa (kelengkapan kualitas organisasi formal dan non  

formal/ kelompok-kelompok masyarakat di desa, tingkat   

penggunaan IT, kelengkapan standar prosedur 

pengelolaan) 

16. Buku ajar/ modul praktikum 
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EVALUASI, PELAPORAN DAN PENILAIAN 

 

Evaluasi 

Evaluasi merupakan kegiatan pemantauan atau monitoring 

yang saling melengkapi. Pemantauan dan evaluasi adalah 

bagian penting yang tidak terpisahkan dari suatu pelaksanaan 

program. Dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat 

diketahui berbagai hal yang menyangkut perencanaan, proses 

pelaksanaan dan hasil yang dicapai maupun dampak yang 

timbul. 

Pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari pengelolaan dan 

pengembangan program Membangun Desa dan KKN Tematik 

dilakukan melalui jaringan evaluatif dalam keseluruhan 

pengelolaan dan upaya-upaya pengembangannya. Evaluasi 

perlu dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan 

Membangun Desa dan KKN Tematik guna pengendalian dan 

pengarahan agar pencapaian tujuan tidak menyimpang dari 

rencana yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi 

dapat digunakan sebagai : 

1. Masukan untuk perbaikan, peningkatan, dan 

pengembangan usaha- usaha selanjutnya baik oleh pihak 

pengelola maupun masyarakat. 

2. Umpan  balik  untuk  perbaikan,  peningkatan,  dan  

pengembangan perguruan tinggi. 
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Evaluasi kegiatan Membangun Desa dan KKN Tematik 

dilaksanakan oleh Tim Panitia Membangun Desa dan KKN 

Tematik dan Pusat Kajian KKN-PM UBB. Kegiatan ini dilakukan 

pada setiap akhir periode kegiatan KKN Tematik dan 

Membangun Desa. Evaluasi ini meliputi hal-hal yang 

berhubungan dengan pengelolaan, pelaksanaan tahapan 

kegiatan, termasuk penyusunan  laporan,  dan  penilaiannya.  

Hasil  evaluasi  ini  dapat  digunakan untuk mengukur 

pencapaian tujuan dan dampak yang ditimbulkan baik terhadap 

pembelajaran mahasiswa maupun pemberdayaan masyarakat 

yaitu perkembangan kepribadian mahasiswa (personality 

development), pemberdayaan masyarakat (community 

empowerment), dan perkembangan kelembagaan (institutional 

development) yang terkait. 

Dengan mengikuti kegiatan KKN Tematik dan Membangun 

Desa, mahasiswa diharapkan akan memperoleh pengalaman 

hidup bermasyarakat dan dapat menerapkan pengetahuan 

akademik. Keberhasilan program kegiatan diukur dari sejauh 

mana mahasiswa mempunyai pemahaman permasalahan yang 

ada dalam masyarakat, mencari alternatif solusinya, melakukan 

sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak, 

untuk merealisasikan solusi yang dipilihnya. 

Bahan evaluasi juga dapat diperoleh dari laporan tertulis 

sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan manajerial atas 
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semua kegiatan Membangun Desa dan KKN Tematik yang telah 

dilakukan. Dari laporan itu pula dapat diketahui keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan Membangun Desa dan KKN Tematik 

dalam bentuk kuantitas dan kualitas program, kelayakan 

program, dan besarnya partisipasi masyarakat baik dalam 

bentuk pemikiran, tenaga, dan dana. 

 

Evaluasi DPL Terhadap Mahasiswa 

Panitia dan DPL akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi 

(Monev) ke mahasiswa. Monev bertujuan untuk memantau 

perkembangan atau kemajuan dari program Membangun Desa 

dan KKN Tematik. 

a. Monev Membangun Desa dan KKN Tematik dilakukan oleh 

DPL terhadap mahasiswa secara daring (online) melalui 

media sosial (Whatsapp, twister, email, facebook, dll) atau 

kunjungan terbatas dengan memperhatikan prosedur 

protokoler keselamatan Covid-19. 

b. Monev oleh DPL  dirancang sedikitnya 4 kali yang 

penjadwalannya disusun secara distributif dan relevan 

dengan jangka waktu pelaksanaan KKN Tematik dan 

Membangun Desa. 
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Evaluasi tim Monev Terhadap DPL dan Mahasiswa 

Evaluasi terhadap DPL dan mahasiswa dilaksanakan oleh tim 

monitoring dan evaluasi (Monev) yang berasal dari tim panitia 

pelaksana program Membangun Desa dan KKN Tematik yang 

dibantu oleh Pusat Kajian KKN-PM. Evaluasi terhadap DPL 

meliputi aspek: 

a. Koordinasi DPL dengan mahasiswa dalam membimbing 

pelaksanaan program. 

b. Partisipasi dan respon DPL terhadap kondisi permasalahan 

mahasiswa di lokasi Kegiatan Membangun Desa dan KKN 

Tematik maupun dalam pelaksanaan program. 

c. Penggunaan dan penyerapan anggaran program 

Membangun Desa dan KKN Tematik beserta 

kesesuaiaannya terhadap program yang telah 

direncanakan. 

Evaluasi tim monev terhadap mahasiswa meliputi: 

a. Ketercapaian pelaksanaan program Membangun Desa dan 

KKN Tematik. 

b. Disiplin dan ketertiban administratif (logbook dll) 

c. Aktivitas Mahasiswa Membangun Desa dan KKN Tematik 

meliputi kendala, permasalahan dan hal-hal lain yang 

dianggap perlu disampaikan kepada tim monev. 
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Pelaporan 

Laporan pelaksanaan dimaksud sebagai sarana penyampaian 

hasil kegiatan Membangun Desa dan KKN Tematik dan 

pertanggungjawaban program kegiatan yang dilakukan oleh 

DPL dan mahasiswa. Laporan pelaksanaan Membangun Desa 

dan KKN Tematik disusun secara kelompok setelah pelaksanaan 

kegiatan selesai. 

Adapun format laporan sesuai dengan usulan kegiatan yang 

disertakan dengan deskripsi kegiatan (pembahasan) yang 

disusun oleh; 

1. Mahasiswa wajib menyusun laporan kegiatan dan 

penggunaan anggaran sesuai kegiatan, kemudian 

menyerahkannya kepada DPL. 

2. DPL menyusun laporan kegiatan dan laporan penggunaan 

anggaran sesuai kegiatan, kemudian menyerahkan laporan 

di akhir kegiatan kepada panitia Kegiatan Membangun Desa 

dan KKN Tematik. 

Pengumpulan laporan DPL dan laporan mahasiswa diserahkan 

ke sekretariat KKN di LPPM paling lambat 1 (satu) minggu 

setelah kegiatan Membangun Desa dan KKN Tematik selesai 

dilaksanakan. 
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Penilaian KKN 

Ditetapkannya program Membangun Desa dan KKN Tematik 

sebagai pilihan kegiatan merdeka belajar kampus merdeka pada  

jenjang pendidikan S-1 (sarjana), maka penilaian terhadap 

mahasiswa dilakukan secara akademik. Penilaian akademik 

meliputi 3 (tiga) ranah pendidikan yaitu: pengetahuan 

(cognitive), sikap (affective) dan keterampilan (psychomotoric). 

Kegiatan Membangun Desa dan KKN Tematik dilakukan dalam 

rangkaian proses yang memiliki tahapan kegiatan. Berdasarkan 

hal tersebut maka penilaian terhadap prestasi mahasiswa 

merupakan gabungan dari nilai-nilai yang dapat dicapai oleh 

mahasiswa dari setiap tahapan kegiatan. Pokok-pokok penilaian 

tersebut meliputi komponen-komponen penilaian, bobot 

komponen penilaian, dan nilai akhir. Secara lengkap hal ini 

diuraikan sebagai berikut: 

 

Kriteria Kelulusan 

Mahasiswa peserta Membangun Desa dan KKN Tematik 

dinyatakan lulus dengan syarat: 

 Memenuhi total jam kerja efektif mahasiswa selama 16 

minggu pelaksanaan program KKN Tematik dan 

Membangun Desa.  

 Menyelesaikan laporan akhir kegiatan KKN bersama DPL 
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Penilai 

Penilai terdiri dari DPL & Stakeholders dengan rincian penilaian 

sebagai berikut: 

a. DPL memberi nilai dengan bobot 70% meliputi 

pembekalan, aktivitas KKN dan Laporan. 

b. Stakeholders memberi nilai dengan bobot 30% meliputi 

disiplin, Keaktifan dan Respon terhadap masyarakat. 

 

Deskripsi Penilaian 

1. Pembekalan 

Penilaian terhadap aktivitas pembekalan dilakukan melalui 

kegiatan indoor yang meliputi beberapa aspek diantaranya 

adalah kehadiran dan respon mahasiswa mengikuti kegiatan 

pembekalan. 

 

2. Disiplin Mahasiswa 

Penilaian terhadap disiplin mahasiswa dilaksanakan oleh 

DPL dan Stakeholders. Indikator disiplin mahasiswa berupa 

mengisi presensi harian secara konsisten dan melaksanakan 

kegiatan terjadwal secara teratur. 

 

3. Kerjasama 

Penilaian kerjasama oleh DPL dan stakeholders dengan 

indikator penilaian: 
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a. Kemampuan koordinasi dan kerjasama yang baik antar 

mahasiswa. 

b. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan perangkat 

pemerintah, masyarakat, LSM, maupun dengan 

organisasi lainnya. 

c. Kemampuan merancang kegiatan yang memfasilitasi 

setiap bidang keilmuan agar dapat berpartisipasi aktif. 

 

4. Respon 

Indikator respon mahasiswa dinilai oleh DPL dan 

Stakeholders dengan indikator: 

a. Tanggap dalam melaksanakan instruksi dan rencana 

program bersama dengan pemerintah desa setempat. 

b. Memfasilitasi aspirasi masyarakat sekitar dan mampu 

memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. 

c. Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi dan 

kondisi dalam pelaksanaan KKN 

d. Keberhasilan dalam bersosialisasi secara positif dengan 

masyarakat di lokasi KKN. 

 

5. Laporan 

Penilaian Laporan akhir dilaksanakan sepenuhnya oleh DPL 

dengan memperhatikan aspek berikut: 

a. Kesesuaian Format Laporan 
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Panduan Pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa dan KKN Tematik 

b. Kelengkapan Isi laporan dan Lampiran 

c. Kesesuaian substansi laporan dengan program KKN 
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