
PERATURAN AKADEMIK PELAKSANAAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA (KKN) 

 
1. Defenisi 

• Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan kurikuler yang wajib dilakukan 
mahasiswa Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW dalam rangka menyelesaikan 
studi Program Strata Satu, dengan bobot kredit sebesar 6 sks. 

• Kegiatan KKN merupakan kegiatan penerapan ilmu, teknologi, dan bisnis di 
bidang pertanian dan sosial yang diwujudkan dalam bentuk program pengabdian 
kepada masyarakat, dimana program tersebut dapat memecahkan permasalahan 
terkait bidang pertanian dan sosial masyarakat. 

 
2. Tujuan 

• Meningkatkan empati, kepedulian, kemandirian, kepemimpinan, dan tanggung 
jawab ditengah masyarakat 

• Meningkatkan kemampuan berpikir dan bekerja untuk memecahkan masalah di 
masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajari. 

• Meningkatkan ketrampilan mahasiswa dalam melaksanakan program-program 
pengembangan dan pembangunan untuk masyarakat. 
 

3. Referensi 
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 
• Keputusan Rektor No.282/Kep./Rek./8/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan 

Rektor No. 298/Kep./Rek./7/2016 Bab III Pasal 4 Ayat 2, Pasal 6 Ayat 3, Pasal 7 
Ayat 2,5, dan 6, Pasal 8 Ayat 2,5, dan 6, Bab X Pasal 36 ayat 1 dan 3, Lampiran 1 
dan 2 tentang Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Berdasarkan 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Akademik 2016) Universitas 
Kristen Satya Wacana. 

• Peraturan Akademik Tahun 2016 Universitas Kristen Satya Wacana. 
 

4. Ketentuan Umum 
a. Penyelenggara Kegiatan 

• Penyelenggara operasional, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, 
dan evaluasi menjadi tanggung jawab Fakultas Pertanian dan Bisnis dengan 
kendali Koordinator Bidang Studi Ekskursi, Magang, dan KKN 
(SEMANGKA). 

• Dalam hal-hal tertentu yang dipandang perlu (dalam penyelenggaraan 
operasional), Koordinator SEMANGKA dapat menunjuk dosen dan mahasiswa 
peserta untuk membantunya. 

b. Tempat Pelaksanaan 
Kegiatan KKN dapat dilakukan pada seluruh desa – desa mitra Fakultas Pertanian 
dan Bisnis. 

c. Persyaratan  
• Mahasiswa yang dapat mengikuti KKN adalah mahasiswa Fakultas Pertanian 

dan Bisnis yang telah menempuh sekurang-kurangnya 108 SKS dengan IPK ≥ 
2.00. 



• Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran online melalui Kordinator 
SEMANGKA (link pendaftaran: ) dan wajib melampirkan transkrip nilai 
sementara. 

d. Pembagian Kelompok dan Pembimbing 
• Pembagian kelompok dan pembimbing menjadi kewajiban Koordinator 

SEMANGKA. 
• Kelompok terdiri minimal 5 orang mahasiswa fakultas pertanian dan bisnis yang 

terdiri dari program studi agroteknologi dan program studi agribisnis. 
• Pembimbing terdiri dari 2 orang yaitu 1 orang dosen fakultas pertanian dan 

bisnis dan 1 orang dari desa mitra. 
e. Waktu Pelaksanaan 

• Waktu pelaksanaan KKN dibagi atas tiga tahapan; (a) penyusunan proposal, (b) 
pelaksanaan kegiatan, serta (c) penyusunan laporan. tiga tahapan ini 
dilaksanakan selama 60 hari kerja. Dengan mengambil 6 sks (6 sks x 170 menit 
x 8 minggu = 8160 menit = 136 jam), maka kegiatan KKN (a) penyusunan 
proposal selama 18 jam (maksimal 15 hari kerja), (b) Pelaksanaan kegiatan live 
in selama 100 jam (maksimal 30 hari kerja), serta (c) penyusunan laporan 
selama 18 jam (maksimal 15 hari kerja). 
Catatan: Poin (b) pelaksanaan kegiatan dalam bentuk live in dapat 
dilaksanakan jika diizinkan dan situasi desa dalam kondisi yang normal. 

• Penggunaan jam dalam penyusunan proposal, pelaksanaan kegiatan serta 
penyusunan laporan disepakati oleh mahasiswa dan pembimbing dengan 
memperhatikan jadwal kegiatan KKN. 

f. Ketentuan Tema KKN 
• Desa Bersih 

Tema ini bertujuan untuk menciptakan sebuah program yang mendukung 
kegiatan pemanfaatan atau pengolahan limbah sehingga dapat dimanfaatkan 
kembali.  
Contoh Program: Pelatihan pemanfaatan limbah peternakan menjadi pupuk 
organik 

• Desa UMKM 
Tema ini bertujuan untuk menciptakan sebuah program yang mendukung 
peningkatan kinerja BUMDes dalam merencanakan dan melaksanakan sebuah 
bisnis baru/lama.  
Contoh program: Pelatihan membuat perencanaan bisnis 

• Desa Industri 
Tema ini bertujuan untuk menciptakan sebuah program yang mendukung 
pengolahan hasil pertanian masyarakat desa menjadi produk jadi yang dapat 
memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi.  
Contoh program: Pelatihan pengolahan umbi bit menjadi teh celup 

• Desa Tangguh Bencana 
Tema ini bertujuan untuk menciptakan sebuah program yang membantu 
masyarakat desa dalam menghadapi bencana alam atau kerusakan lingkungan 
akibat eksploitasi alam yang berlebihan.  
Contoh program: Membuat dan mensosialisasikan peta zona evakuasi bahaya 
longsor 
 
 
 



• Desa Teknologi 
Tema ini bertujuan untuk menciptakan sebuah program yang membantu dan 
mendorong masyarakat desa untuk membuat atau menggunakan teknologi 
dalam menyelesaikan permasalahan pertanian yang dihadapi.  
Contoh program: Pelatihan pembuatan alat pemotong umbi bit otomatis 

• Desa Wisata 
Tema ini bertujuan untuk menciptakan sebuah program yang mendukung 
kemajuan sosial dan budaya masyarakat desa sebagai atraksi wisata yang 
menarik.  
Contoh program: Membuat dan melatih pemuda desa dalam merencanakan 
kegiatan budaya desa yang dapat menarik perhatian  

• Desa Tata Kelola 
Tema ini bertujuan untuk menciptakan sebuah program yang mendukung 
pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. 
Contoh program: Pelatihan pemanfaatan Microsoft Access dalam manajemen 
arsip dan aset desa. 

• Desa Budidaya 
Tema ini bertujuan untuk menciptakan sebuah program yang mendukung atau 
mendorong masyarakat desa dalam praktek budidaya pertanian yang efektif 
dan efisien  
Contoh program: Pelatihan pemanfaatan pekarangan lahan sempit untuk 
budidaya tanaman obat dan hias  

g. Nilai Akhir 
Nilai akhir didapat menggunakan formula dibawah ini: 
 

!" = 25!1 + 25!2 + 20!3 + 20!4 + 10!5
100  

Keterangan: 
NA : Nilai Akhir 
N1 : Nilai Proposal (Dinilai oleh Dosen Pembimbing) 
N2 : Nilai Laporan (Dinilai oleh Dosen Pembimbing) 
N3 : Nilai Artikel Media Cetak/Elektronik dan Video (Dinilai oleh Dosen 
Pembimbing) 
N4 : Nilai Evaluasi Program dan Mahasiswa (Dinilai oleh Pendamping Desa) 
N5 : Nilai Kinerja Anggota Kelompok (Dinilai oleh Anggota Kelompok Masing-
Masing)  
 
Nilai akhir dinyatakan dalam huruf dengan konversi nilai angka sebagai berikut: 
A   = Apabila nilai angka 100 - 80  
AB  = Apabila nilai angka 79.9 - 75  
B   = Apabila nilai angka 74.9 - 70  
BC  = Apabila nilai angka 69.9 - 65  
C   = Apabila nilai angka 64.9 - 60  
CD  = Apabila nilai angka 59.9 - 55 
D   = Apabila nilai angka 54.9 - 50 
E   = Apabila nilai angka 49.9 – 0 
 
Mahasiswa yang mendapatkan nilai D dan E diwajibkan untuk mengulang mata 
kuliah KKN. 
 



h. Luaran Kegiatan KKN 
• Proposal dan laporan KKN (Lampiran E-G) 
• Artikel media cetak/elektronik 
• Video 

i. Pembiayaan 
• Pembiayaan pelaksanaan program KKN mengikuti ketentuan yang ditetapkan 

oleh universitas yakni Rp. 200.000 per mahasiswa. 
• Proses pencairan pembiayaan pelaksanaan program KKN dilakukan 3 hari 

setelah batas akhir pengumpulan proposal KKN atau setelah semua kelompok 
mengumpulkan proposal kepada Koordinator SEMANGKA. 
 

5. Kewajiban Peserta KKN 
a. Mengikuti pembekalan KKN yang diselenggarakan fakultas 
b. Mengerjakan dan mengumpulkan seluruh luaran kegiatan (proposal KKN, laporan 

KKN, artikel media cetak/elektronik, dan video) kepada Dosen Pembimbing dan 
Koordinator SEMANGKA 

c. Mengikuti bimbingan dan arahan Dosen Pembimbing dan Pendamping Desa 
d. Melaksanakan program KKN yang telah ditetapkan. 
e. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan waktu pelaksanaan 
f. Mengikuti aturan/tata tertib/norma yang berlaku pada Desa 

 
6. Kewajiban Dosen Pembimbing 

a. Melakukan pembimbingan kepada mahasiswa KKN. 
b. Melakukan monitoring/pemantauan dalam pelaksanaan KKN. 
c. Melakukan evaluasi dan memberikan hasil penilaian kepada mahasiswa 

terbimbing. 
d. Memasukkan nilai mahasiswa terbimbing melalui SIASAT Dosen. 

 
7. Prosedur Pelaksanaan 

a. Mahasiswa wajib telah menyelesaikan minimal 108 SKS dengan IPK minimal 
2.00 

b. Mahasiswa melakukan pendaftaran ke koordinator semangka melalui link: 
https://forms.gle/Z2bWDAzrbDdiXyB86  

c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus administrasi akan mendapatkan dosen 
pembimbing dan pendamping desa. 

d. Mahasiswa dan Dosen Pembimbing serta perwakilan dari desa lokasi KKN 
mengikuti pembekalan KKN. 

e. Mahasiswa melakukan observasi lapang ke desa lokasi KKN didampingi oleh 
pendamping desa. 

f. Mahasiswa menyusun proposal sesuai dengan arahan dan bimbingan dari dosen 
pembimbing dan pendamping desa. 

g. Mahasiswa yang telah menyelesaikan proposal wajib mencetak proposal 
kemudian dijilid menggunakan sampul luar tipe soft cover berwarna biru 

h. Mahasiswa meminta tanda tangan pengesahan kepada dosen pembimbing, 
pendamping desa dan koordinator SEMANGKA serta meminta cap pengesahan 
melalui TU setelah mendapatkan tanda tangan pengesahan. 

i. Mahasiswa diberangkatkan ke desa lokasi KKN didampingi oleh Dosen 
Pembimbing dan diterima oleh pendamping desa serta aparatur pemerintah desa. 

j. Mahasiswa melakukan persiapan dan koordinasi dengan dosen pembimbing dan 
pendamping desa sebelum menjalankan program. 



k. Mahasiswa mengimplementasikan program yang telah disiapkan dan 
dikoordinasikan dengan dosen pembimbing dan pendamping desa kepada 
masyarakat desa. 

l. Dosen pembimbing melakukan kunjungan ke desa lokasi KKN. 
m. Mahasiswa memberikan lembar evaluasi program dan mahasiswa KKN kepada 

pendamping desa untuk dinilai. 
n. Mahasiswa memberikan lembar evaluasi program dan mahasiswa KKN yang 

telah dinilai kepada dosen pembimbing didalam amplop tertutup. 
o. Mahasiswa ditarik kembali dari desa lokasi KKN. 
p. Mahasiswa menyiapkan video dan artikel media cetak/elektronik sesuai arahan 

dan bimbingan dari dosen pembimbing dan pendamping desa. 
q. Mahasiswa mengumpulkan video dan bukti artikel media cetak/elektronik kepada 

dosen pembimbing dan koordinator SEMANGKA.  
r. Dosen pembimbing mengadakan penilaian antar anggota kelompok yang diikuti 

seluruh anggota kelompok KKN yang dibimbing. 
s. Mahasiswa menyusun laporan KKN sesuai dengan arahan dan bimbingan dosen 

pembimbing dan pendamping desa. 
t. Mahasiswa menyelesaikan laporan KKN, kemudian mencetak dan menjilid 

menggunakan sampul luar tipe soft cover berwarna biru 
u. Mahasiswa meminta tanda tangan pengesahan kepada dosen pembimbing, 

pendamping desa, dan koordinator SEMANGKA. Serta, meminta cap pengesahan 
melalui TU jika sudah lengkap ditandatangani. 

v. Mahasiswa mengumpulkan laporan KKN kepada dosen pembimbing dan 
koordinator SEMANGKA. 

w. Dosen pembimbing menerbitkan nilai melalui siasat dosen dan mahasiswa dapat 
mengecek nilai KKN melalui siasat mahasiswa   

  



 



LAMPIRAN A. LEMBAR EVALUASI KELOMPOK MAHASISWA DAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA (KKN) (DINILAI OLEH 
PENDAMPING DESA) 

 
Nama Pendamping Desa : 
No.HP    : 
Nama Desa   : 
Tema KKN Desa  : 
Nama Anggota Kelompok : 1. 
      2. 
      3.  
      4. 
      5. 
 

NO. KRITERIA 
Tidak 

Memuaskan 

(nilai 50 – 59) 

Cukup 
Memuaskan 

(nilai 60 – 69) 

Memuaskan 

(nilai 70 – 79) 

Sangat 
Memuaskan 

(nilai 80 – 100) 

Skor 

50 - 100 

Penilaian untuk Kelompok Mahasiswa  
1 Inisiatif Tidak pernah menyampaikan 

ide/gagasan selama 
melaksanakan KKN 

Sekali menyampaikan 
ide/gagasan selama 
melaksanakan KKN 

Beberapa kali 
menyampaikan ide/gagasan 
selama melaksanakan KKN 

Sering menyampaikan 
ide/gagasan dalam selama 
melaksanakan KKN 

 

2 Kerja sama Tidak mampu bekerjasama  
dengan masyarakat desa 

Kurang mampu 
bekerjasama dengan 
masyarakat desa 

Mampu bekerjasama  dengan 
masyarakat desa dengan 
baik 

Sangat terampil 
bekerjasama dengan 
masyarakat desa 
dengan sangat baik 

 

3 Adaptasi Tidak mampu beradaptasi   
dengan lingkungan sosial 
dan budaya masyarakat 
desa 

Kurang mampu 
beradaptasi dengan 
lingkungan sosial dan 
budaya masyarakat 
desa 

Mampu beradaptasi 
dengan lingkungan 
sosial dan budaya 
masyarakat desa 
dengan cukup 
baik 

Sangat terampil beradaptasi   
dengan lingkungan sosial 
dan budaya masyarakat 
desa dengan sangat baik 

 



4 Komunikasi 
(lisan 
maupun 
tulisan) 

Tidak mampu melakukan 
komunikasi (tertulis/lisan)  

Kurang mampu 
melakukan komunikasi 
(tertulis/lisan)  

Mampu melakukan 
komunikasi 
(tertulis/lisan)  dengan 
baik 

Sangat terampil 
melakukan komunikasi 
(tertulis/lisan) dengan 
sangat baik 

 

5 Ketekunan Tidak melaksanakan 
program KKN sampai 
selesai 

Jarang melaksanakan 
program KKN  sampai 
selesai dengan kualitas 
yang baik 

Hampir selalu 
melaksanakan program 
KKN sampai selesai 
dengan kualitas yang baik 

Selalu melaksanakan 
program KKN sampai 
selesai dengan kualitas 
yang baik 

 

Penilaian untuk Program  

 
1 

Kesesuaian Program tidak sesuai 
dengan kebutuhan 
masyarakat desa 

Program kurang sesuai 
dengan kebutuhan 
masyarakat desa 

Program sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat desa 

Program sangat sesuai 
dengan kebutuhan 
masyarakat desa 

 

2. Pengetahuan Masyarakat tidak 
mendapatkan 
pengetahuan yang 
baru 

Masyarakat kurang 
mendapatkan pengetahuan 
yang baru 

Masyarakat mendapatkan 
pengetahuan yang baru 
namun sulit dipahami 

Masyarakat 
mendapatkan 
pengetahuan yang baru 
dan mudah dipahami 

 

3 Keberlanjutan Masyarakat merasa 
program tidak dapat 
berlanjut karena sulit 
diterapkan 

Masyarakat merasa 
program kurang dapat 
berlanjut karena cukup 
sulit diterapkan 

Masyarakat merasa program 
dapat berlanjut namun butuh 
pendampingan sekali lagi 

Masyarakat merasa 
program dapat berlanjut 
karena mudah untuk 
diterapkan  

 

Catatan/Saran:             
             ………,……………………20… 
 
 
 
 
 
 
            (…………………………………………………….) 
 



LAMPIRAN B. LEMBAR PENILAIAN PROPOSAL DAN LAPORAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) (DINILAI OLEH DOSEN 
PEMBIMBING) 

 

PENILAIAN PROPOSAL KKN 
nilai 60 – 69 nilai 70 – 79 nilai 80 – 100 Skor 

50 - 100 
Proposal KKN bebas dari plagiarisme (10%) 
1 Tingkat kemiripan (plagiasi) 

(10%) 
Hasil pengecekan 
turnitin ≥ 20 % secara 
umum 

Hasil pengecekan turnitin ≥ 
15-20 % secara umum 

Hasil pengecekan turnitin < 15 % 
secara umum 

 

Proposal KKN menyampaikan latar belakang, tujuan dan perumusan masalah (20%) 
2 Relevansi latar belakang, tujuan, 

dan perumusan masalah ditulis 
secara jelas (20%) 

Latar belakang program 
KKN kurang 
menjelaskan tujuan KKN 
dan perumusan masalah 
mengapa suatu program 
dipilih untuk dibahas 

Latar belakang program 
KKN menjelaskan tujuan 
KKN dan perumusan 
masalah mengapa suatu 
program dipilih untuk 
dibahas dengan cukup baik 

Latar belakang program KKN 
menjelaskan tujuan KKN dan 
perumusan masalah mengapa suatu 
program dipilih untuk dibahas dengan 
sangat baik 

 

Proposal KKN menyampaikan gambaran umum desa lokasi KKN, relevansi program KKN dengan program studi, dan tinjauan pustaka serta bukti 
pendukung untuk program KKN yang ingin dikerjakan (30%) 
3 Gambaran umum desa lokasi KKN 

terhadap tema KKN (10%) 
Tidak ada penjelasan terkait 
desa lokasi KKN dan 
hubungannya terhadap tema 
KKN 

Ada penjelasan terkait desa 
lokasi KKN namun tidak 
menjelaskan hubungan desa 
terhadap tema KKN 

Ada penjelasan terkait desa 
lokasi KKN begitu juga 
hubungan desa terhadap tema 
KKN dijelaskan dengan baik 

 

4 Relevansi program KKN dengan 
konsentrasi/program studi (10%) 

Tidak dijelaskan dengan 
jelas dan baik bagaimana 
relevansi program KKN 
dengan 
konsentrasi/program studi 

Masih kurang jelas dan baik 
bagaimana relevansi 
program KKN dengan 
konsentrasi/program studi 

Sangat jelas dan baik 
bagaimana relevansi program 
KKN dengan 
konsentrasi/program studi 

 



5 Memiliki tinjauan pustaka (landasan 
teori) dan bukti pendukung yang 
kuat (10%) 

Tinjauan pustaka dan bukti 
pendukung yang digunakan 
tidak sesuai dengan 
masalah yang dibahas 

Tinjauan pustaka dan bukti 
pendukung yang digunakan 
kurang sesuai dengan 
masalah yang dibahas 

Tinjauan pustaka dan bukti 
pendukung yang digunakan 
sesuai dengan masalah yang 
dibahas 

 

Proposal KKN menyampaikan lokasi KKN, metode analisis, dan rencana kerja (30%) 
6 Lokasi KKN dijelaskan dengan 

baik dan jelas, serta dilengkapi 
peta lokasi KKN (10%) 

Lokasi KKN tidak 
dijelaskan dan tidak 
dilengkapi peta lokasi. 

Lokasi KKN dijelaskan 
dengan cukup baik 
namun tidak dilengkapi 
peta lokasi. 

Lokasi KKN dijelaskan dengan sangat 
baik dan dilengkapi peta lokasi. 

 

7 Metode analisis dijelaskan 
dengan baik dan jelas, serta 
memiliki relevansi dengan latar 
belakang, tujuan, dan tinjauan 
pustaka (10 %) 

Metode analisis tidak 
dijelaskan dan tidak 
memiliki relevansi 
dengan latar belakang, 
tujuan, dan tinjauan 
pustaka. 

Penjelasan metode 
analisis cukup jelas dan 
baik. namun relevansi 
dengan latar belakang, 
tujuan, dan tinjauan 
pustaka masih kurang 
jelas. 

Penjelasan metode analisis jelas dan 
baik. serta memiliki relevansi yang 
baik dengan latar belakang, tujuan, dan 
tinjauan pustaka. 

 

8 Rencana kerja dijelaskan dengan 
baik dan jelas, serta dilengkapi 
dengan lama waktu untuk setiap 
pelaksanaan (10 %) 

Rencana kerja dan lama 
waktu untuk setiap 
pelaksanaan tidak 
dijelaskan. 

Rencana kerja dan lama 
waktu untuk setiap 
pelaksanaan dijelaskan 
dengan cukup jelas dan 
baik. 

Rencana kerja dan lama waktu untuk 
setiap pelaksanaan dijelaskan dengan 
jelas dan baik. 

 

Proposal KKN ditulis dengan pengorganisasian yang baik dan jelas (10%) 

9 Mengikuti panduan penulisan 
yangberlaku di FPB-UKSW dan 
menggunakan bahasa indonesia 
yang baku. (10%) 

Proposal KKN ditulis 
tidak sesuai dengan 
panduan penulisan dan 
tidak menggunakan 
bahasa indonesia yang 
baku 

Proposal KKN ditulis 
dengan panduan 
penulisan namun 
kurang sesuai dengan 
bahasa indonesia yang 
baku 

Proposal KKN sesuai dengan panduan 
penulisan dan menggunakan bahasa 
indonesia yang baku 

 

 



PENILAIAN LAPORAN KKN 
nilai 60 – 69 nilai 70 – 79 nilai 80 – 100 Skor 

50 - 100 
Laporan KKN bebas dari plagiarisme (10%) 
1 Tingkat kemiripan (plagiasi) 

(10%) 
Hasil pengecekan 
turnitin ≥ 20 % secara 
umum 

Hasil pengecekan turnitin ≥ 
15-20 % secara umum 

Hasil pengecekan turnitin < 15 % 
secara umum 

 

Laporan KKN menyampaikan hasil dan pembahasan (50%) 
2 Relevansi latar belakang, tujuan, 

dan perumusan masalah ditulis 
secara jelas (20%) 

Hasil yang disampaikan 
pada KKN tidak 
memiliki relevansi 
dengan metode analisis. 

Hasil yang disampaikan 
pada laporan KKN cukup 
relevan dengan metode 
analisis. 

Hasil yang disampaikan pada laporan 
KKN sangat relevan dengan metode 
analisis. 

 

3 Masalah yang dibahas 
menggunakan landasan teoritis 
dan bukti pendukung yang kuat 
(30%) 

Teori / bukti pendukung 
yang digunakan tidak 
sesuai dengan masalah 
yang dibahas 

Teori / bukti pendukung 
yang digunakan kurang 
sesuai dengan masalah 
yang dibahas 

Teori / Bukti pendukung yang 
digunakan sesuai dengan masalah 
yang dibahas 

 

Laporan PKL 1 dan 2 menyampaikan kesimpulan dan saran (30%) 

4 Kesimpulan dirumuskan sesuai 
dengan hasil analisis dan tujuan 
(15%) 

Kesimpulan dirumuskan 
tidak sesuai dengan hasil 
analisis dan tujuan 

Kesimpulan dirumuskan 
kurang sesuai dengan hasil 
analisis dan tujuan 

Kesimpulan dirumuskan 
sesuai dengan hasil analisis 
dan tujuan dengan tepat 

 

5 Saran yang dibuat memiliki 
relevansi dengan masalah yang 
dianalisis (15%) 

Tidak dijelaskan dengan 
jelas dan baik bagaimana 
bentuk saran dalam 
memperbaiki kelemahan 
program KKN yang telah 
dilakukan 

Saran dijelaskan dengan 
jelas dan baik namun masih 
kurang sesuai dengan 
program KKN yang telah 
dilakukan 

Saran dijelaskan dengan 
sangat jelas dan baik 
bagaimana cara memperbaiki 
program KKN yang telah 
dilakukan 

 

	
	



Laporan KKN ditulis dengan pengorganisasian yang baik dan jelas (10%) 
6 Mengikuti panduan penulisan 

yang berlaku di FPB-UKSW dan 
menggunakan bahasa indonesia 
yang baku. (10%) 

Laporan KKN ditulis 
tidak sesuai dengan 
panduan penulisan dan 
tidak menggunakan 
bahasa indonesia yang 
baku. 

Lokasi KKN ditulis 
cukup sesuai dengan 
panduan penulisan dan 
tidak menggunakan 
bahasa indonesia yang 
baku. 

Lokasi KKN ditulis sesuai dengan 
panduan penulisan dan tidak 
menggunakan bahasa indonesia yang 
baku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN C. LEMBAR PENILAIAN PUBLIKASI MEDIA CETAK/ELEKTRONIK DAN VIDEO KULIAH KERJA NYATA (KKN) 
(DINILAI OLEH DOSEN PEMBIMBING) 

 
 

NO. KRITERIA 
Tidak 

Memuaskan 

(nilai 50 – 59) 

Cukup 
Memuaskan 

(nilai 60 – 69) 

Memuaskan 

(nilai 70 – 79) 

Sangat 
Memuaskan 

(nilai 80 – 100) 

Skor 

50 - 100 

Penilaian untuk Publikasi Media Cetak/Elektronik (10 %) 
1 Identitas Tidak dilengkapi dengan 

identitas lengkap dari 
Mahasiswa, Dosen 
Pembimbing, dan 
Pendamping Desa 

Hanya dilengkapi dengan 
identitas dari mahasiswa 

Hanya dilengkapi dengan 
identitas mahasiswa dan 
dosen pembimbing 

Artikel memuat semua 
identitas dari ari Mahasiswa, 
Dosen Pembimbing, dan 
Pendamping Desa 

 

2 Bahasa Tidak mampu menggunakan 
bahasa indonesia yang baku 

Kurang mampu 
menggunakan bahasa 
indonesia yang baku 

Mampu menggunakan 
bahasa indonesia yang baku 
dengan cukup baik 

Sangat terampil 
menggunakan 
bahasa indonesia 
yang baku dengan 
sangat baik 

 

3 Judul artikel Tidak sesuai dengan isi 
atau program KKN yang 
dilakukan 

Kurang sesuai dengan 
isi atau program KKN 
yang dilakukan 

Sesuai dengan isi atau 
program KKN yang 
dilakukan 
 

Sangat sesuai dengan isi atau 
program KKN yang 
dilakukan 

 

4 Isi Tidak sesuai dengan fakta 
dilapangan pada saat 
pelaksanaan program 
KKN  

Kurang sesuai dengan 
fakta dilapangan pada 
saat pelaksanaan 
program KKN 

Sesuai dengan fakta 
dilapangan pada saat 
pelaksanaan program KKN 

Sangat sesuai dengan fakta 
dilapangan pada saat 
pelaksanaan program KKN 

 

	



5 Keterlibatan 
masyarakat 
desa 

Tidak menjelaskan atau 
tidak memberikan bukti 
keterlibatan masyarakat 
selama pelaksanaan 
program KKN 

Kurang menjelaskan atau 
memberikan bukti 
keterlibatan masyarakat 
selama pelaksanaan 
program KKN 

Menjelaskan atau 
memberikan bukti 
keterlibatan masyarakat 
namun kurang ditekankan 
dengan baik 

Menjelaskan atau 
memberikan bukti 
keterlibatan masyarakat 
dan menekankannya 
dengan baik 

 

Penilaian untuk video (10 %) 

 
1 

Kelengkapan Tidak dilengkapi 
dengan logo fakultas 
dan desa/pemerintah 
kabupaten, nama-
nama program KKN, 
identitas mahasiswa 

logo fakultas dan 
desa/pemerintah 
kabupaten, nama-nama 
program KKN, identitas 
mahasiswa masih kurang 
lengkap 

logo fakultas dan 
desa/pemerintah kabupaten, 
nama-nama program KKN, 
identitas mahasiswa sudah 
lengkap namun kurang jelas 

logo fakultas dan 
desa/pemerintah 
kabupaten, nama-nama 
program KKN, identitas 
mahasiswa sudah 
lengkap dan jelas 

 

2. Suara dan 
subtitle 

Tidak ada suara dan 
subtitle sama sekali 

Suara terputus-putus dan 
subtitle tidak terlihat 
dengan jelas 

Suara sudah jelas dan baik 
namun subtitle tidak sesuai 
dengan pengisi suara 

Suara sudah jelas dan 
baik begitu juga dengan 
subtitle sudah terlihat 
dengan jelas dan sesuai 
dengan pengisi suara 

 

3 Kecerahan 
gambar 

Gambar pada video 
terlihat gelap dan 
pecah 

Gambar pada video 
terlihat cukup gelap dan 
pecah 

Gambar pada video terlihat 
baik namun masih ada yang 
pecah 

Gambar pada video 
terlihat sangat baik, jelas 
dan tidak pecah  

 

4 Isi  Video tidak 
menunjukkan dan 
menceritakan program 
KKN dan keterlibatan 
masyarakat desa 

Video kurang 
menunjukkan dan 
menceritakan program 
KKN dan keterlibatan 
masyarakat desa 

Video sudah menunjukkan 
dan menceritakan program 
KKN namun belum 
menunjukkan dan 
menceritakan keterlibatan 
masyarakat desa  

Video sudah sangat baik 
dalam menunjukkan dan 
menceritakan program 
KKN dan keterlibatan 
masyarakat desa 

 

 



LAMPIRAN D. PENILAIAN ANTAR ANGGOTA KELOMPOK 
 

Petunjuk Pengisian 
Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap teman kelompok 
anda, Caranya ialah melingkari angka pada kolom skor sesuai dengan kriteria sebagai berikut. 

60   = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah 
70   = tidak baik/rendah  
80   = biasa/cukup  
90   = baik/tinggi 
100 = sangat baik/sangat tinggi 
 

No. Aspek yang dinilai Skor 

A. Kompetensi Sikap  

1.  Keteraturan dan ketertiban dalam mengikuti KKN  60 70 80 90 100 

2.  Kedisiplinan dan kepatuhan melaksanakan KKN 60 70 80 90 100 

3.  Berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan program KKN  60 70 80 90 100 

  

B. Kompetensi Profesional  

4.  Penguasaan terhadap program-program KKN yang dilaksanakan 60 70 80 90 100 

5.  Kemampuan berpikir kritis. kreatif, sistemik dan ilmiah  60 70 80 90 100 

6.  Keluasan wawasan keilmuan   60 70 80 90 100 

7.  Memberikan ide atau saran selama melaksanakan program KKN 60 70 80 90 100 

  

C. Kompetensi Sosial/Kehidupan Bermasyarakat  

8.  Kemampuan menyampaikan pendapat 60 70 80 90 100 

9.  Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat dari masyarakat dan sesama 
mahasiswa 

60 70 80 90 100 

10.  Mudah bergaul di kalangan masyarakat  60 70 80 90 100 

11.  Toleransi terhadap keberagaman di masyarakat 60 70 80 90 100 

12.  Kesediaan berperan serta mencari solusi pemecahan masalah 
lingkungan hidup secara arif  

 60 70 80 90 100 

Total Nilai   

Nilai Akhir = Total Nilai/12   

 
Identitas Mahasiswa Penilai 
Nama               : 
NIM                 : 
Tandatangan  : 
 

Identitas Mahasiswa yang Dinilai 
Nama : 
NIM   : 
 

 
 



LAMPIRAN E. TATA CARA PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN KULIAH 
KERJA NYATA (KKN) 

 
1. Cetakan 
Proposal dan Laporan KKN ditulis pada kertas HVS putih 70 g ukuran A4 dan dijilid dengan 
sampul luar tipe soft cover berwarna biru. Batas atas dan bawah kertas yang boleh dicetak 
adalah 3 cm dari tepi kertas. Dan batas kiri dan kanan adalah 4 cm dan 3 cm. Spasi isi adalah 
1,5 spasi. Tulisan pada sampul usulan penelitian dicetak dengan tinta warna hitam. Tulisan 
pada sampul. Tulisan naskah dicetak dengan tinta warna hitam. Grafik/gambar bermuatan 
variasi warna dicetak dengan tinta berwarna. Tulisan dicetak hanya pada halaman depan kertas 
(tidak bolak-balik). Proposal dan laporan KKN dicetak dengan jumlah sesuai kebutuhan (untuk 
pembimbing, ketua program studi, atau kebutuhan lain). 
2. Judul dan Nomor Bab/Sub-Bab/Anak Sub-Bab 

a. Judul bab, sub-bab dan anak sub-bab tidak diakhiri dengan titik 
b. Nomor bab menggunakan angka Romawi tanpa diakhiri dengan titik. 
c. Bab dan judul bab diketik dengan huruf kapital 3 ketuk setelah nomor bab. 
d. Nomor dan judul bab diletakkan simetrik (centered) dalam batas kertas yang boleh 

dicetak. 
e. Judul sub-bab diketik dengan huruf kapital pada semua huruf pertama kecuali untuk 

kata penghubung. 
f. Nomor sub-bab diketik dengan dua angka Arab yang dipisahkan oleh titik. Angka 

pertama menunjukkan nomor bab, sedangkan angka kedua menunjukkan nomor sub-
bab. 

g. Judul anak sub-bab diketik dengan huruf kecil kecuali pada huruf pertama kata pertama. 
h. Nomor anak sub-bab diketik dengan 3 angka Arab yang masing-masing dipisahkan 

oleh sebuah titik. Angka pertama menunjukkan nomor bab, angka kedua menunjukkan 
nomor sub-bab, sedangkan angka ketiga menunjukkan nomor anak sub-bab tersebut. 

3. Jarak Baris 
a. Jarak baris antara judul bab dengan judul sub-bab atau paragraf adalah 3 spasi. 
b. Jarak baris antara judul sub-bab atau judul anak sub-bab dengan paragraf adalah 2 spasi. 
c. Jarak baris antara akhir paragraf dengan judul sub-bab atau judul anak sub-bab 

berikutnya adalah 2 spasi. 
d. Jarak baris dalam dan antar paragraf adalah 1,5 spasi. 
e. Jarak baris antara akhir paragraf dengan gambar atau tabel di bawahnya adalah 3 spasi. 
f. Jarak baris antara awal paragraf dengan gambar atau tabel di atasnya adalah 3 spasi. 

4. Tabel dan Gambar 
a. Nomor dan judul tabel atau gambar diketik dengan font times new roman ukuran 11. 
b. Isi tabel diketik dengan font times new roman ukuran 11 tebal (bold) untuk judul kolom 

dan tidak tebal untuk isi kolom. 
c. Nomor tabel atau gambar diketik dengan 2 angka yang dipisahkan oleh titik. 
d. Angka pertama yang diketik dengan angka Arab menunjukkan nomor bab tempat 

gambar tersebut terdapat, sedangkan angka kedua yang diketik dengan angka Arab 
menunjukkan nomor urut tabel atau gambar dalam bab. 

e. Judul tabel atau gambar diketik 1 spasi tanpa diakhiri titik, dengan huruf kecil. Judul 
Tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar dan 
center. 

f. kecuali huruf pertama kata pertama yang diketik dengan huruf kapital. 
g. Judul tabel atau gambar harus sama dengan judul tabel atau gambar yang tercantum 

pada halaman daftar tabel atau daftar gambar. 



h. Tabel dan gambar yang dikutip dari sumber lain dijelaskan dengan mencantumkan 
nama penulis (sumbernya) dan tahun. 

i. Judul Gambar ditulis dibawah gambar dan baris selanjutnya yaitu sumber 
gambar(apabila ada sumbernya). 

j. Judul Tabel ditulis diatas tabel dan rapat kiri sejajar dengan tabel. 
5. Penomoran Halaman 

a. Halaman pada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar diberi nomor 
dengan angka Romawi. 

b. Nomor halaman tubuh utama (dimulai dari bab 1 sampai lampiran) berupa angka Arab. 
c. Nomor halaman diletakkan simetrik (centered) di bawah naskah pada awal BAB dan 

diletakkan dikanan atas pada halaman setelah BAB. Nomor halaman lampiran adalah 
kelanjutan dari nomor halaman tubuh utama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN F. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN KULIAH 
KERJA NYATA (KKN) 

 
SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL KKN 
Sistematika penulisan proposal KKN meliputi 2 bagian yakni bagian Kelengkapan dan 
bagian Utama. 
1. Bagian Kelengkapan 
a. Sampul (Cover) 
b. Halaman Judul 
c. Lembar Pengesahan 
d. Daftar Isi 
e. Daftar Tabel 
f. Daftar Gambar 
g. Daftar Lampiran 
2. Bagian Utama 
a. Pendahuluan 
b. Gambaran Umum Desa dan Tinjauan Pustaka 
c. Metode Pelaksanaan 
d. Daftar Pustaka 
e. Lampiran 
 
SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KKN 
Sistematika penulisan laporan KKN meliputi 3 bagian yakni bagian Kelengkapan Awal, 
bagian Utama, dan Kelengkapan Akhir 
1. Bagian Kelengkapan Awal 
a. Sampul (Cover) 
b. Halaman Judul 
c. Lembar Pengesahan 
d. Kata Pengantar 
e. Daftar Isi 
f. Daftar Tabel 
g. Daftar Gambar 
h. Daftar Lampiran 
2. Bagian Utama 
a. Pendahuluan 
b. Gambaran Umum Desa dan Tinjauan Pustaka 
c. Metode Pelaksanaan 
d. Hasil dan Pembahasan 
e. Kesimpulan dan Saran 
3. Bagian Kelengkapan Akhir 
a. Daftar Pustaka  
b. Lampiran 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN G. ISI PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN KULIAH KERJA 
NYATA (KKN) 

 
1. Sampul: memuat judul proposal/laporan (bahasa Indonesia), nama desa lokasi KKN, 

tema KKN, lambang Universitas, nama mahasiswa, NIM, nama fakultas tempat 
penyusunan laporan, serta tahun pengesahan laporan. Sampul proposal/laporan KKN 
berwarna biru. Judul diketik 3 spasi di bawah proposal/laporan KKN dengan huruf 
kapital, font Times New Romans ukuran 14 tebal (bold). Lalu dibawah judul diketik 1 
spasi ditambahkan nama desa lokasi KKN dan dibawahnya juga ditambahkan tema 
KKN, kalimat dengan huruf kapital, font Times New Romans ukuran 12 tebal (bold). 
“Disusun untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Mata Kuliah KKN” diketik 2 spasi 
dibawah judul proposal/laporan dengan Capitalize Each Word dan font Times New 
Romans ukuran 12. Kata ”Disusun oleh:” diketik 2 spasi di bawah Kalimat “Disusun 
Untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Mata Kuliah KKN” dengan huruf kecil kecuali 
pada huruf pertama diakhiri titik dua, font Times New Romans ukuran 12. Nama 
mahasiswa diketik 1,5 spasi di bawah kata ”Disusun oleh:” dengan huruf kecil kecuali 
pada huruf pertama, font times new romans ukuran 12 tebal (bold). NIM dan nomor 
NIM diketik dengan font times new romans ukuran 12 tebal (bold) disebelah kanan 
nama mahasiswa. Lambang Univeristas Kristen Satya Wacana diameter kurang lebih 
5 cm. Nama Institusi (Fakultas pada baris pertama dan Universitas pada baris kedua) 
dan tahun penyelesaian (baris keempat) diketik dengan huruf kapital, font Times New 
Romans ukuran 12 tebal (bold). 

2. Halaman Judul: memuat judul proposal/laporan (bahasa Indonesia), nama desa lokasi 
KKN, tema KKN, lambang Universitas, nama mahasiswa, NIM, nama fakultas tempat 
penyusunan proposal/laporan, serta tahun penilaian proposal/laporan. 

3. Lembar pengesahan: memuat tulisan lembar pengesahan proposal/laporan, judul 
proposal/laporan KKN, nama desa lokasi KKN, tema KKN, nama mahasiswa, nomor 
induk mahasiswa, tanggal pengesahan, kolom pengesahan untuk dosen pembimbing, 
pendamping desa, serta kolom pengesahan untuk Koordinator Studi Ekskursi, 
Magang dan KKN. 

4. Kata Pengantar: Pada halaman ini mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan 
terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Pendamping desa, Pemerintah Desa yang 
memberi bimbingan, nasihat, saran dan kritik dan sebagainya. Cara penulisan kata 
pengantar beraneka ragam, tetapi hendaknya menggunakan kalimat yang baku. 
Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan dan dibatasi hanya yang terkait 
secara ilmiah. 

5. Daftar Isi: Halaman daftar isi dicetak pada halaman baru dan diberi judul daftar isi 
(kapital, tidak diakhiri titik). halaman ini memuat nomor bab, sub-bab, dan anak sub- 
bab, judul bab, sub-bab, dan anak sub-bab, serta nomor halaman. Nomor halaman 
ditulis dengan angka Arab. ketiganya masing-masing diketikkan pada 3 kolom yang 
berurutan.Daftar isi sebaiknya bukan diketik, tetapi dibangkitkan dengan fasilitas 
pada Wordprocessor. 

6. Daftar Tabel: memuat urutan tabel yang terdapat dalam naskah Proposal, Nomor 
halaman ditulis dengan angka Arab menunjukkan temapt tabel dimuat. Daftar tabel 
sebaiknya tidak diketik melainkan, tetapi dibangkitkan dengan fasilitas pada Word 
processor. 

7. Daftar Gambar: memuat urutan gambar (grafik, diagram, peta, dan lain-lain yang 
termasuk kategori gambar) yang terdapat dalam naskah Proposal. Nomor halaman 
ditulis dengan angka Arab menunjukkan tempatgambar dimuat. Daftar gambar 



sebaiknya tidak diketik melainkan, tetapi dibangkitkan dengan fasilitas pada Word 
processor. 

8. Daftar Lampiran: memuat urutan lampiran yang terdapat dalam naskah Proposal. 
Nomor halaman ditulis dengan angka Arab menunjukkan tempat lampiran 
dimuat.Daftar lampiran sebaiknya tidak diketik melainkan, tetapi dibangkitkan 
dengan fasilitaspada Word processor. 

9. Bab I. Pendahuluan, memuat;  
a. Latar Belakang 

• Mahasiswa menguraikan latar belakang (argumen/alasan) dari program dan 
tema KKN yang dipilih dalam proposal/laporan KKN ini. 

• Latar belakang bukan menjelaskan alasan KKN dan/atau alasan penyusunan 
proposal/laporan PKL 1 dan 2. 

• Latar belakang harus menunjukkan urgensi dari program dan tema KKN 
yang dipilih. Urgensi misalnya ditunjukkan oleh keunikan program, manfaat 
yang didapat, permasalahan atau risiko yang bisa diselesaikan, atau 
perbedaan pendapat. 

b. Tujuan 
• Mahasiswa menguraikan tujuan penulisan program dan tema KKN. 
• Tujuan harus mencerminkan hal-hal yang akan diuraikan di bab metode 

pelaksanaan. 
c. Perumusan Masalah 

• Mahasiswa menguraikan permasalahan yang terkait dengan program dan 
tema KKN. 

• Mahasiswa menjabarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai dengan program 
dan tema KKN yang dihubungkan dengan tujuan. 

d. Manfaat 
• Mahasiswa menguraikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat desa 

terhadap pelaksanaan program KKN. 
• Manfaat harus dapat menjawab perumusan masalah yang dibuat 

10. Bab II. Gambaran Umum Desa  dan Tinjauan Pustaka, memuat: 
a. Gambaran Umum Desa 

Untuk penulisan proposal/laporan KKN, gambaran umum desa memuat profil lokasi 
desa KKN dan mahasiswa wajib menambahkan potensi dan permasalah desa sesuai 
dengan program dan tema KKN. Mahasiswa dapat memanfaatkan dari beberapa 
sumber seperti website instansi, skripsi, tesis, disertasi, buku referensi, artikel jurnal 
ilmiah ataupun prosiding yang memuat profil instansi. 

b. Tinjauan Pustaka 
Berisi teori umum terkait program dan tema KKN. Sumber-sumber tinjauan pustaka 
ialah skripsi, tesis, disertasi, buku referensi, artikel jurnal ilmiah ataupun prosiding, 
serta diijinkan untuk mengacu pada informasi yang diperoleh melalui internet, brosur, 
media cetak dan sumber-sumber informasi lainnya. Hal penting dalam sub bab ini 
adalah terungkapnya informasi ilmiah yang relevan dengan program dan tema KKN. 

11. Bab III. Metode Pelaksanaan, berisi tentang; 
(a) Tempat dan waktu pelaksanaan KKN.  
(b) Rencana kerja selama pelaksanaan KKN dilengkapi dengan output yang 
diharapkan pada setiap rencana kerja.  
(c) metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan dan tingkat keberhasilan 
program KKN. 
 



12. Bab IV. Hasil dan Pembahasan, memuat: 
• Mahasiswa menguraikan kasus/masalah serta bentuk-bentuk program KKN untuk 

menyelesaikan masalah. 
• Uraian kasus/masalah mencakup latar belakang, substansinya, dan dampak dari 

program KKN. 
• Mahasiswa menganalisis dan mengevaluasi tingkat keberhasilan program KKN 

dengan menggunakan teori atau metode yang relevan. 
• Uraian mengenai teori atau metode harus menyebutkan referensi yang valid dan 

handal. 
13. Bab V. Kesimpulan dan Saran: 

Kesimpulan memuat pernyataan Mahasiswa yang menyimpulkan pendapatnya tentang 
program KKN yang telah dilaksanakan, dianalisis, dan dievaluasi. Saran haruslah 
terkait dengan hasil analisis dan evaluasi di Bab IV, dimana dapat digunakan oleh 
pemerintah desa untuk keberlanjutan dan perbaikan program. 

14. Daftar Pustaka: disusun secara vertikal menurut urutan abjad. Daftar pustaka dibuat 
dengan menggunakan software Mendeley. 

15. Lampiran: Lampiran dapat terdiri atas beberapa buah. Lampiran dapat memuat, log 
book (scan), data-data terkait analisis. hasil perhitungan, foto/gambar pelaksanaan 
KKN, kuisoner atau hasil wawancara serta keterangan tambahan lain yang kalau 
dimasukkan ke dalam tubuh utama akan mengganggu penulisan. Lampiran dapat 
berupa tabel, gambar, dan sebagainya yang dianggap tidak merupakan bagian tubuh 
utama. Lampiran-lampiran diberi nomor dengan angka Arab, tanpa nomor halaman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contoh Sampul Proposal/Laporan 
 

PROPOSAL 
KULIAH KERJA NYATA 

 
 
 

PEMBERDAYAAN WANITA DALAM MENGOLAH JAGUNG 
SEBAGAI BAHAN TEPUNG DAN KOSMETIK 

 
DESA SUMBEREJO 

TEMA KKN: DESA INDUSTRI 
 
 

Disusun untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Mata Kuliah KKN 
 
 

Disusun oleh: 
 

Alibahu  512018900 
Alinato  512018700 
Aligamo  512018600 
Budafi  522018200 
Badoda  522018300 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS 
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

2022 
 
 
 
 
 



Contoh Lembar Pengesahan Proposal/Laporan 
 

LEMBAR PENGESAHAN 
 

PROPOSAL 
KULIAH KERJA NYATA 

 
 

PEMBERDAYAAN WANITA DALAM MENGOLAH JAGUNG 
SEBAGAI BAHAN TEPUNG DAN KOSMETIK 

 
DESA SUMBEREJO 

TEMA KKN: DESA INDUSTRI 
 

Disusun untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Mata Kuliah KKN 
 

Disusun oleh: 
Alibahu  512018900 
Alinato  512018700 
Aligamo  512018600 
Budafi  522018200 
Badoda  522018300 
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Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN 

 


