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PANDUAN KULIAH KERJA NYATA PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(KUKERTA PPM)
UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2019

A. PENGANTAR
Kuliah Kerja Nyata Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat (Kukerta PPM)
merupakan sebuah bentuk usaha yang dilakukan Universitas Riau dalam memberikan
pengalaman belajar dan bekerja bagi mahasiswa dalam kegiatan pembangunan
masyarakat sebagai wahana penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bentuk
pelaksanaannya didasarkan pada kebutuhan yang ada dan sedang digali oleh masyarakat
suatu desa. Artinya, program yang dilaksanakan adalah dalam rangka mendukung kerja
pemerintah setempat dalam mengembangkn kebutuhan desa dan dilaksanakan bersama
melibatkan masyarakat. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka
memenuhi kebutuhan masyarakat dari segala lini (tidak terkhusus) melalui kegiatan
pendidikan dan pemberdayaan. Dalam pelaksanaannya mahasiswa dapat menggandeng
beberapa instansi atau stakeholder yang dapat membantuk menyukseskan kegiataan
tersebut.
Perencanaan kegiatan disusun dengan berdasar pada informasi atau asumsi yang
diperoleh dari sumber terpercaya. Penyusunan perencanaan kegiatan bersifat umum dan
menyeluruh. Setelah mahasiswa berada di lokasi Kukerta, mahasiswa kemudian
mengkomunikasikan kepada pemerintah desa terkait dengan kebutuhan pelaksanaan
Kukerta yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Berdasar informasi tersebut,
mahasiswa kemudian melakukan penyesuaian perencanaan yang dibutuhkan.
Panduan ini akan menjelaskan sistem pelaksanaan Kukerta PPM dimulai dari
rekrutmen, pembekalan, pelaksanaan, sampai dengan tahap evaluasi dan penilaian.
B. REKRUTMEN
1. Rekrutmen Dosen Pemimbing Lapangan (DPL)
a. Persyarataan
1) Calon DPL merupakan dosen yang memiliki NIDN/ NIDK
2) Calon DPL tidak sedang dalam masa tugas belajar atau izin belajar
3) Memiliki komitmen untuk melaksanakan seluruh kewajiban sebagai DPL
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4) Menyusun rencana kegiatan pengadian masyarakat
b. Cara Pendaftaran
1) Calon DPL menyusun rencana program kerja Kukerta sesuai dengan
kecamatan yang hendak dituju (lampiran 1)
2) Calon DPL menandatangani pernyataan kesanggupan melaksanakan seluruh
kewajian DPL (lampiran 2)
3) Rencana program kerja dan surat penyataan discan dalam format pdf lalu
diunggah ke lppm.unri.ac.id pada menu Kukerta => Kukerta PPM =>
Pendaftaran DPL
2. Rekrutmen Mahasiswa
a. Persyaratan
1) Mahasiswa aktif
2) Sudah mengambil mata kuliah dengan beban sks minimal 100 sks
3) Sewat jasmani dan rohani
4) Bagai mahasiswa perempuan sedang tidak hamil
5) Menyetujui surat pernyataan kesediaan, antara lain:
a) Ditempatkan di seluruh lokasi yang telah disediakan oleh LPPM Universitas
Riau
b) Mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Kukerta
c) Bersedia untuk menjaga nama baik pribadi dan almamater
d) Menerima konsekuensi yang berlaku atas pelanggaran peraturan atau
tindakan yang melanggar kode etik bermasyarakat selama di lokasi
Kukerta
b. Cara Pendaftaran
1) Mahasiswa mendaftar melalui website lppm.unri.ac.id menu Kukerta =>
Kukerta PPM => Pendaftaran Mahasiswa (jadwal akan diinformasikan lebih
lanjut)
2) Mahasiswa melengkapi data dengan data yang terbaru
3) Mahasiswa mencetak surat penyataan sebagai bukti telah terdaftar dalam
sistem pendaftaran Kukerta
4) Rekap data mahasiswa yang masuk diverifikasi oleh tim verifikator untuk
kemudian diumumkan sebagai daftar lokasi dan peserta Kukerta PPM tahun
2019
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C. PEMBEKALAN
1. Pembekalan untuk DPL dilaksanakan di LPPM Universitas Riau (waktu pelaksanaan
akan diumumkan di lppm.unri.ac.id), bagi DPL yang tidak mengikuti pembekalan
dianggap mengundurkan diri
2. Pembekalan untuk mahasiswa dilaksanakan oleh DPL dengan jumlah pertemuan
minimal dua (2) kali pertemuan, presensi pembekalan terlampir (Lampiran 3)
3. Materi pembekalan yang menjadi pokok materi pembekalan adalah sebagai berikut:
a. Filsafat dan urgensi kuliah kerja nyata (materi diunduh di lppm.unri.ac.id)
b. Materi terkait dengan judul program yang akan dilaksanakan bersama DPL
c. Menyusun Rencana Kegiatan
4. Saat pembekalan mahasiswa dimbimbing DPL menyusun kegiatan pengabdian
masyarakat (lampiran 4)
5. Mahasiswa yang tidak mengikuti pembekalan dianggap mengundurkan diri dari
kegiatan Kukerta
6. Presensi pembekalan, program kegiatan, dan materi pembekalan (berupa modul/
paparan dari DPL) discan dan diunggah ke lppm.unri.ac.id/kukerta dalam format pdf,
ukuran maksimal 5 mb
D. PELAKSANAAN
1. Kukerta PPM dilaksanakan pada bulan Juni s/d Agustus 2019 selama maksimal 60
hari
2. DPL mengantar dan menyerahkan mahasiswa kepada pemerintah setempat
3. Mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang telah disusun
bersama DPL
4. Setiap kegiatan, wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a. Presensi kehadiran mahasiswa (lampiran 5)
b. Laporan kegiatan disusun dalam bentuk blog (alamat blog diunggah pada formulir
alamat blog di lppm.unri.ac.id/kukerta). Adapun ketentuan pembuatan blog
meliputi:
1) Mahasiswa dapat membuat blog dengan domain blogspot dan wordpress
2) Nama blog adalah nama desa Kukerta
3) Menampilkan menu profil desa, meliputi;
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(a) Struktur organisasi pemerintah desa
(b) Visi dan misi
(c) Sejarah desa
(d) Data mono grafi desa
(e) Potensi desa (dilengkapi dengan foto)
4) Menampilkan laporan kegiatan secara real time (diunggah segera setelah
pelaksanaan, paling lambat 2 hari setelah kegiatan) dilengkapi dengan
dokumentasi.
5) Menampilkan video dokumentasi selama kegiatan dalam satu video yang
diunggah di youtube, lalu diposting di blog
6) Mengunggah luaran
5. Mahasiswa hanya boleh meninggalkan lokasi Kukerta paling lama lima hari dengan
alasan apapun, jika melebihi ketentuan maka dianggap mengundurkan diri
6. DPL melakukan monitoring dan evaluasi pada pertengahan masa pelaksanaan
Kukerta
7. Mahasiswa bersama DPL melaksanakan lokakarya pada penghujung masa
pelaksanaan Kukerta
8. Mahasiswa mengunggah laporan komprehensif beserta luaran pelaksanaan Kukerta
di lppm.unri.ac.id menu Kukerta => Kukerta PPM => laporan Mahasiswa, paling
lambat 5 hari setelah penjemputan
9. DPL mengunggah nilai mahasiswa Kukerta di lppm.unri.ac.id menu Kukerta =>
Kukerta PPM => Unggah Nilai, paling lambat 14 hari setelah penjemputan
E. PENILAIAN DAN EVALUASI
Dalam melaksanakan penilaian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu
sebagai berikut:
Unsur Penialian
Bobot
1. Penilaian Masyarakat + LPPM (korwil)
20%
2. Penilaia DPL
a. Pembekalan
10%
b. Kehadiran
10%
c. Kegiatan/ Program
40%
d. Luaran
20%
Total
100%
Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh DPL terkait dengan
evaluasi kegiatan Kukerta, antara lain:
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1. Tim pengabdian kepada masyarakat menginventarisir hasil lokakarya dalam bentuk
catatan yang mengambarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, hasil
pengabdian, serta kebutuhan yang belum terpenuhi atas kegiatan pengabdian
masyarakat (format terlampir)
2. Mahasiswa mengumpulkan laporan kegiatan
3. Target luaran KKN 2019 berorientasi pada pengisian penilaian kinerja abdimas LPPM
Universitas Riau. Luaran yang menjadi bahan penilaian adalah sebagai berikut:
a. Unggah kegiatan di akun media sosial instagram pribadi dengan membubuhkan
tagar #Kukerta UNRI2019
b. Mahasiswa bersama DPL wajib mengunggah berita pada media massa cetak
maupun elektronik yang menonjolkan kegiatan bidang pengabdian masyarakat
dengan menyebutkan tim dosen pengabdian masyarakat
c. Luaran dalam bentuk buku panduan / buku teknologi tepat guna/ produk sejenis
yang dapat dijadikan panduan masyarakat dalam mengaplikasikan ilmu yang
diperoleh dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun ketentuan
yang perlu diperhatikan dalam penyusunan buku adalah sebagai berikut:
1) Mencantumkan nama DPL sebagai penulis utama
2) Buku harus terdaftar ISBN
3) Pendanaan pendaftaran ISBN akan diurus oleh LPPM Universitas Riau jika
tidak memperoleh dana hibah dari program yang ditawarkan oleh LPPM
Universitas Riau
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KULIAH KERJA NYATA
TEMATIK BERBASIS POTENSI DESA
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PANDUAN
KULIAH KERJA NYATA TEMATIK BERBASIS POTENSI DESA
TAHUN 2019

A. PENGANTAR
Pengembangan program Kuliah Kerja Nyata penting untuk mendorong partisipasi
aktif mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian masyarakat. Kegiatan Kukerta yang
selama ini sudah dilaksanakan belum sepenuhnya memberikan manfaat yang lebih bagi
masyarakat. Pembaruan program-program dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata juga
diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
Pemberian stumulus kepada masyarakat melalui program pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan melaksanakan Kukerta hanya akan
berhasil jika program yang ditawarkan adalah program yang memang dibutuhkan oleh
masyarakat. Oleh karena itu, dalam merancang program pengabdian masyarakat melalui
Kukerta, mahasiswa perlu untuk menganalisis kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk
upaya untuk menganalisis kebutuhan masyarakat adalah dengan memahami potensi
desa yang ada.
Kuliah Kerja Nyata Tematik Potensi Desa merupakan program Kukerta yang
dikembangkan dalam rangka memaksimalkan potesi desa lokasi pengabdian masyarakat.
Keseluruhan program kerja harus dirancang dan dilaksanakan berbasis pengembangan
potensi desa. Mahasiswa yang mengikuti program ini harus mengajukan rancangan
program kerja. Program ini dalam pelaksanaannya dibantu oleh dana DIPA Universitas
Riau tahun 2019.
B. REKRUTMEN
Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti program Kukerta Tematik Potensi Desa
harus mengikuti proses rekrutmen dan melewati serangkaian seleksi. Adapun syarat dan
ketentuannya adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa aktif Universitas Riau
2. Telah menyelesaikan minimal 100 SKS pada akhir semester Genap tahun 2019.
3. Mengajukan proposal dengan ketentuan:
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a. Proposal berisi program kerja tematik sesuai dengan potensi desa dari lokasi yang
dipilih sebagai daerah KKN Tematik;
b. Memaparkan overview potensi desa yang dipilih;
c. Program kerja hendaknya berorientasi pada peningkatan pelayanan publik,
menciptakan kemandirian, penjagaan lingkungan dan kebersihan, menciptakan
ketertiban, serta persatuan dan gotong royong;
d. Proposal disusun dengan ketentuan dan format terlampir (lampiran 1);
4. Setiap tim terdiri dari 10 mahasiswa, dengan ketentuan:
a. Anggota tim mewakili dari lima fakultas dengan jumlah program minimal program
yang terkait;
b. Setiap tim memiliki keahlian di bidang;
1) Desain grafis (sertifikat pelatihan dan contoh desain yang pernah dibuat);
2) Komunikasi
3) Publikasi media sosial (termasuk fotografi dan kesantunan berbahasa)
4) Teknologi tepat guna terkait dengan program, dan aplikasi ilmu terapan
dibidangnya (ex: bidang ekonomi terampil menyusun RAB dan menyusun
laporan keuangan termasuk perpajakan; bidang biologi memahami konsep
penghijauan, sanitasi lingkungann, bidang yang terkait biologi; bidang teknis
dengan kemampuan teknologi tepat guna; ilmu social mampu membangun,
memahami, dan memodifikasi sistem informasi administrasi pedesaan, dll).;
5. Jumlah usulan yang akan didanai adalah sebanyak 100 usulan
6. Bagi tim yang tidak lolos program KUKERTA Tematik, maka mengikuti alur
pendafatraan KUKERTA Periode Juni s/d Agustus sebagaimana biasa.
C. PEMBEKALAN
1. Pembekalan dilaksanakan Dosen Pembimbing Lapangan
2. Materi pembekalan yang menjadi pokok materi pembekalan adalah sebagai berikut:
d. Filsafat dan urgensi kuliah kerja nyata (materi diunduh di lppm.unri.ac.id)
e. Materi terkait dengan judul proposal pengabdian masyarakat DPL
f. Menyusun Rencana Kegiatan
3. Mahasiswa yang tidak mengikuti pembekalan dianggap mengundurkan diri dari
kegiatan Kukerta
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4. Presensi pembekalan (lampiran 2), program kegiatan, dan materi pembekalan
(berupa modul/ paparan dari DPL) discan dan diunggah ke lppm.unri.ac.id/kukerta
dalam format pdf, ukuran maksimal 5 mb
D. PELAKSANAAN
1. Keseluruhan kegiatan mengacu pada rencana kegiatan yang telah disusun bersama
DPL
2. Setiap kegiatan, wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
c. Presensi kehadiran mahasiswa (lampiran 3)
d. Laporan kegiatan disusun dalam bentuk blog (alamat blog diunggah pada formulir
alamat blog di lppm.unri.ac.id/kukerta). Adapun ketentuan pembuatan blog
meliputi:
1) Mahasiswa dapat membuat blog dengan domain blogspot dan wordpress
2) Nama blog adalah nama desa Kukerta
3) Menampilkan menu profil desa, meliputi;
(a) Struktur organisasi pemerintah desa
(b) Visi dan misi
(c) Sejarah desa
(d) Data mono grafi desa
(e) Potensi desa (dilengkapi dengan foto)
4) Menampilkan laporan kegiatan secara real time (diunggah segera setelah
pelaksanaan, paling lambat 2 hari setelah kegiatan) dilengkapi dengan
dokumentasi.
5) Menampilkan video dokumentasi selama kegiatan dalam satu video yang
diunggah di youtube, lalu diposting di blog
6) Mengunggah luaran
3. Supervisi dilaksanakan di lokasi Kukerta atau melalui daring
4. Mahasiswa bersama DPL melaksanakan loka karya, laporan loka karya diserahkan
oleh mahasiswa kepada DPL paling lambat tiga hari sebelum loka karya dilaksanakan
(lampiran 4)
5. Pada akhir pelaksanaan Kukerta, Tim pengadian kepada masyarakat bersama
mahasiswa melakukan lokakarya, minimal dihadiri oleh pemerintah tingkat
kecamatan dan desa
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E. PENILAIAN DAN EVALUASI
Dalam melaksanakan penilaian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu
sebagai berikut:
Unsur Penialian
Bobot
1. Penilaian Masyarakat + LPPM
20%
2. Penilaia DPL
e. Pembekalan
10%
f. Kehadiran
10%
g. Kegiatan/ Program
20%
h. Luaran
40%
Total
100%
Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan evaluasi
kegiatan Kukerta, antara lain:
1. Mahasiswa mengumpulkan laporan kegiatan (sesuai dengan poin D5)
2. Target luaran KKN 2019 berorientasi pada pengisian penilaian kinerja abdimas dan
angka kredit dosen terutama DPL. Luaran yang menjadi bahan penilaian adalah
sebagai berikut:
a. Unggah kegiatan di akun media sosial instagram pribadi dengan membubuhkan
tagar #Kukerta UNRI2019
b. Mahasiswa wajib mengunggah berita pada media massa cetak maupun elektronik
yang menonjolkan kegiatan bidang pengabdian masyarakat dengan menyebutkan
tim dosen pengabdian masyarakat
c. Luaran dalam bentuk buku panduan / buku teknologi tepat guna/ produk sejenis
yang dapat dijadikan panduan masyarakat dalam mengaplikasikan ilmu yang
diperoleh dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun ketentuan
yang perlu diperhatikan dalam penyusunan buku aadlah sebagai berikut:
1) Mencantumkan nama DPL sebagai penulis utama
2) Buku harus terdaftar ISBN, namun tidak wajib cetak dalam jumlah besar
3) Pendanaan pendaftaran ISBN dibebankan pada dana hibah Kukerta Tematik
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KULIAH KERJA NYATA
TERINTEGRASI PENGABDIAN MASYARAKAT
A. PENGANTAR
Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) terintegrasi Pengabdian Masyarakat adalah sebuah
program Kuliah Kerja Nyata yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan kegiatan
pengabadian masyarakat. Pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh dosen yang
menerima hibah pengabdian masyarakat melalui dana DIPA Universitas Riau. Setiap
dosen yang menerima hibah pengabdian masyarakat wajib melibatkan mahasiswa dalam
pelaksaan pengabdian.
Pelibatan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat dinyatakan dalam bentuk
Kukerta. Mahasiswa dibimbing oleh dosen penerima hibah untuk melaksanakan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dalam jangka waktu dan jumlah pertemuan yang
ditentukan (14 s/d 16 kali pertemuan). Seluruh kegiatan dipantau, dinilai, dan dievaluasi
oleh dosen sehingga mengahasilkan nilai yang nantinya dinyatakan sebagai nilai Kukerta.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka aktualisasi Tri Dharma perguruan tinggi,
yaitu pengadbain masyarakat. Langkah ini diambil dalam rangka mengintensifkan
kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa karena berada di bawah pengawasan
dosen penerima hibah pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, program ini juga
diharapkan dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya
manusia, waktu, dan materi sehingga dapat berdampak pada masyarakat yang lebih luas.
Pada panduan ini akan dijelaskan proses rekruitmen, pelaksanaan, hingga evaluasi
pelaksanaan kuliah kerja nyata terintegrasi pengabdian masayarakat. Panduan ini juga
memaparkan konsep baru pelaksanaan Kukerta berbasis jumlah pertemuan serta output
sesuai dengan tuntutan rill yang ada di masyarakat.
B. REKRUITMEN
1. Rekruitemen DPL (Dosen Pembimbing Lapangan)
a. Dosen yang memperoleh dana pengabdian DIPA LPPM Universitas Riau secara
otomatis menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
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b. Pengusul pengabdian harus menandatangani surat pernyataan bersedia
membimbing dan menjalankan kewajiban sebagai DPL mahasiswa peserta
Kukerta
c. Lokasi pengabdian adalah daerah dengan jarak perjalanan paling jauh 60 km atau
lama perjalanan 1 jam dari Kampus Universitas Riau
d. Dosen yang lulus seleksi pengabdian kepada masyarakat mengurus izin
pelaksanaan pengabdian masyarakat di lokasi yang telah dipilih. Surat pengantar,
dipersiapkan oleh Kukerta LPPM Universitas Riau
2. Rekruitmen Mahasiswa
a. Mahasiswa

calon

peserta

Kukerta

terintegrasi

pengabdian masyarakat

merupakan mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah dengan beban sks
minimal 100 sks (dibuktikan dengan scan KHS terakhir)
b. Mahasiswa yang mendaftar merupakan mahasiswa aktif Universitas Riau
c. Mahasiswa tidak dinyatakan lolos sebagai peserta Kukerta Tematik berbasis
Potensi Desa
d. Mahasiswa membentuk kelompok dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Satu kelompok maksimal terdiri dari 10 mahasiswa
2) Jumlah mahasiswa laki-laki dalam satu kelompok maksimal 3 orang
3) Satu kelompok minimal terdiri dari 3 fakultas yang berbeda
4) Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Keperawatan dalam satu
kelompok masing-masing maksimal 1 orang
5) Ketua

kelompok

mendaftarkan

kelompoknya

melalui

link

http://bit.ly/KukertaTerintegrasiAbdimas dan mengunggah scan formulir
pendaftaran (lampiran 1)
6) Seluruh dokumen disusun dalam format pdf dengan ukuran maksimal 1 MB
e. Kelompok mahasiswa yang telah mendaftar akan diberikan penawaran judul
pengabdian dosen yang lolos hibah Pengabdian kepada Masyarakat (jadwal
penawaran judul abdimas akan diinformasikan lebih lanjut)
f. Mahasiswa memilih judul pengabdian yang diminati
g. Mahasiswa menyusun rencana kegiatan pengabdian masyarakat yang linear atau
mendukung judul pengabdian masyarakat yang dipilih, bukan duplikasi dari
proposal dosen
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h. Mekanisme seleksi sepenuhnya dilakukan oleh tim pengabdian kepada
masyarakat
i.

Nama mahasiswa yang lolos seleksi diumumkan di laman lppm.unri.ac.id

C. PEMBEKALAN
1. Pembekalan dilaksanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah
pertemuan minimal dua (2) kali pertemuan, presensi pembekalan terlampir
(Lampiran 2)
2. Materi pembekalan yang menjadi pokok materi pembekalan adalah sebagai berikut:
a. Filsafat dan urgensi kuliah kerja nyata (materi diunduh di lppm.unri.ac.id)
b. Materi terkait dengan judul proposal pengabdian masyarakat DPL
c. Menyusun Rencana Kegiatan
3. Saat pembekalan mahasiswa dimbimbing DPL menyusun kegiatan pengabdian
masyarakat (lampiran 3)
4. Mahasiswa yang tidak mengikuti pembekalan dianggap mengundurkan diri dari
kegiatan Kukerta
5. Presensi pembekalan, program kegiatan, dan materi pembekalan (berupa modul/
paparan dari DPL) discan dan diunggah ke lppm.unri.ac.id/kukerta dalam format pdf,
ukuran maksimal 5 mb
D. PELAKSANAAN
1. Kukerta Terintegrasi Pengabdian Masyarakat dilaksanakan dalam rentang waktu
Februari s/d September 2019
2. Kukerta Terintegrasi Pengabdian Masyarakat dilaksanakan oleh peserta Kukerta
minimal empat belas (14) kali kegiatan selama masa Kukerta
3. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kurang dari empat belas (14) kali kegiatan,
dinyatakan gugur dari pelaksanaan kukerta
4. Keseluruhan kegiatan mengacu pada rencana kegiatan yang telah disusun bersama
Tim Pengabdian kepada Masyarakat
5. Setiap kegiatan, wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a. Presensi kehadiran mahasiswa (lampiran 4)
b. Laporan kegiatan disusun dalam bentuk blog (alamat blog diunggah pada formulir
alamat blog di lppm.unri.ac.id/kukerta). Adapun ketentuan pembuatan blog
meliputi:
1) Mahasiswa dapat membuat blog dengan domain blogspot dan wordpress
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2) Nama blog adalah nama desa Kukerta
3) Menampilkan menu profil desa, meliputi;
(a) Struktur organisasi pemerintah desa
(b) Visi dan misi
(c) Sejarah desa
(d) Data mono grafi desa
(e) Potensi desa (dilengkapi dengan foto)
4) Menampilkan laporan kegiatan secara real time (diunggah segera setelah
pelaksanaan, paling lambat 2 hari setelah kegiatan) dilengkapi dengan
dokumentasi.
5) Menampilkan video dokumentasi selama kegiatan dalam satu video yang
diunggah di youtube, lalu diposting di blog
6) Mengunggah luaran
6. Mahasiswa tidak wajib untuk menginap di lokasi Kukerta
7. Tim pengabdian kepada masyarakat wajib mendampingi kegiatan pengabdian
mahasiswa secara langsung minimal lima (5) kali, dibuktikan dengan berita acara dan
dokumentasi kegiatan
8. Supervisi dilaksanakan di lokasi Kukerta atau melalui daring
9. Mahasiswa bersama Tim Pengabdian kepada masyarakat melaksanakan loka karya,
laporan loka karya diserahkan leh mahasiswa kepada Tim Pengabdian paling lambat
3 hari sebelum loka karya dilaksanakan (lampiran 5)
10. Tim pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi pembimbing
mahasiswa untuk persiapan penulisan proposal PKM (lima bidang yang telah
ditentukan DIKTI)
11. Pada akhir pelaksanaan Kukerta, Tim pengadian kepada masyarakat bersama
mahasiswa melakukan lokakarya, minimal dihadiri oleh pemerintah tingkat
kecamatan dan desa

16

E. PENILAIAN DAN EVALUASI
Dalam melaksanakan penilaian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu
sebagai berikut:
Unsur Penialian
Bobot
1. Penilaian Masyarakat + LPPM
20%
2. Penilaia DPL
i. Pembekalan
10%
j. Kehadiran
10%
k. Kegiatan/ Program
20%
l. Luaran
40%
Total
100%
Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh DPL terkait dengan
evaluasi kegiatan Kukerta, antara lain:
1. Tim pengabdian kepada masyarakat menginventarisir hasil lokakarya dalam bentuk
catatan yang mengambarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, hasil
pengabdian, serta kebutuhan yang belum terpenuhi atas kegiatan pengabdian
masyarakat (format terlampir)
2. Mahasiswa mengumpulkan dapat membuat laporan pengabdian masyarakat lebih
dari satu judul jika program tidak linear
3. Target luaran Kukerta 2019 berorientasi pada pengisian penilaian kinerja abdimas
dan angka kredit dosen terutama DPL. Luaran yang menjadi bahan penilaian adalah
sebagai berikut:
a. Unggah kegiatan di akun media sosial instagram pribadi dengan membubuhkan
tagar #Kukerta UNRI2019
b. Mahasiswa bersama DPL wajib mengunggah berita pada media massa cetak
maupun elektronik yang menonjolkan kegiatan bidang pengabdian masyarakat
dengan menyebutkan tim dosen pengabdian masyarakat
c. Luaran dalam bentuk buku panduan / buku teknologi tepat guna/ produk sejenis
yang dapat dijadikan panduan masyarakat dalam mengaplikasikan ilmu yang
diperoleh dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun ketentuan
yang perlu diperhatikan dalam penyusunan buku aadlah sebagai berikut:
1) Mencantumkan nama DPL sebagai penulis utama
2) Buku harus terdaftar ISBN, namun tidak wajib cetak dalam jumlah besar
3) Pendanaan pendaftaran ISBN dibebankan pada dana hibah yang telah
diperoleh DPL
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F. PENUTUP
Kukerta Terintegrasi Abdimas merupakan salah satu pilot project pengabdian
masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga pendidikan Universitas Riau berkolaborasi
dengan mahasiswa. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas,
dan dapat menjadi penunjang kinerja pengabdian masyarakat Universitas Riau.
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KULIAH KERJA NYATA
ALIH PROGRAM
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PANDUAN
KULIAH KERJA NYATA UNTUK MAHASISWA ALIH PROGRAM
TAHUN 2019

A. PENGANTAR
Pengembangan program Kuliah Kerja Nyata penting untuk mendorong partisipasi
aktif mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian masyarakat. Kegiatan Kukerta yang
selama ini sudah dilaksanakan belum sepenuhnya memberikan manfaat yang lebih bagi
masyarakat. Pembaruan program-program dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata juga
diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
Pemberian stimulus kepada masyarakat melalui program pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan melaksanakan Kukerta hanya akan
berhasil jika program yang ditawarkan adalah program yang memang dibutuhkan oleh
masyarakat. Oleh karena itu, dalam merancang program pengabdian masyarakat melalui
Kukerta, mahasiswa perlu untuk menganalisis kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk
upaya untuk menganalisis kebutuhan masyarakat adalah dengan memahami potensi
desa yang ada.
Kuliah Kerja Nyata untuk mahasiswa alih program merupakan program Kukerta
yang dikembangkan dalam rangka memaksimalkan potesi desa lokasi pengabdian
masyarakat bagi mahasiswa alih program. Keseluruhan program kerja harus dirancang
dan dilaksanakan berbasis pengembangan potensi desa. Mahasiswa yang mengikuti
program ini harus mengajukan rancangan program kerja sebagai acuan pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat.
B. REKRUTMEN
Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti program Kukerta harus mengikuti proses
rekrutmen dan melewati serangkaian seleksi. Adapun syarat dan ketentuannya adalah
sebagai berikut:
1. Mahasiswa aktif alih program (transfer dari D3 ke S1) Universitas Riau
2. Telah menyelesaikan minimal 100 SKS pada akhir semester Genap tahun 2019.
3. Mengajukan proposal dengan ketentuan:
a. Proposal berisi program kerja sesuai dengan potensi desa dari lokasi yang dipilih
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b. Memaparkan overview potensi desa yang dipilih;
c. Program kerja hendaknya berorientasi pada peningkatan pelayanan publik,
menciptakan kemandirian, penjagaan lingkungan dan kebersihan, menciptakan
ketertiban, serta persatuan dan gotong royong;
d. Proposal disusun dengan ketentuan dan format terlampir (lampiran 1);
C. PEMBEKALAN
1. Pembekalan dilaksanakan Dosen Pembimbing Lapangan
2. Materi pembekalan yang menjadi pokok materi pembekalan adalah sebagai berikut:
d. Filsafat dan urgensi kuliah kerja nyata (materi diunduh di lppm.unri.ac.id)
e. Materi terkait dengan judul proposal pengabdian masyarakat DPL
f. Menyusun Rencana Kegiatan
3. Mahasiswa yang tidak mengikuti pembekalan dianggap mengundurkan diri dari
kegiatan Kukerta
4. Presensi pembekalan (lampiran 2), program kegiatan, dan materi pembekalan
(berupa modul/ paparan dari DPL) discan dan diunggah ke lppm.unri.ac.id/kukerta
dalam format pdf, ukuran maksimal 5 mb
D. PELAKSANAAN
1. Keseluruhan kegiatan mengacu pada rencana kegiatan yang telah disusun bersama
DPL
2. Kegiatan dilaksanakan dengan sistem pertemuan. Jumlah pertemuan adalah 16
pertemuan, terdiri dari 2 pertemuan pembekalan dan 14 pertemuan kegiatan di
lokasi Kukerta.
3. Setiap kegiatan, wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a. Presensi kehadiran mahasiswa (lampiran 3)
b. Laporan kegiatan disusun dalam bentuk blog (alamat blog diunggah pada formulir
alamat blog di lppm.unri.ac.id/kukerta). Adapun ketentuan pembuatan blog
meliputi:
1) Mahasiswa dapat membuat blog dengan domain blogspot dan wordpress
2) Nama blog adalah nama desa Kukerta
3) Menampilkan menu profil desa, meliputi;
(a) Struktur organisasi pemerintah desa
(b) Visi dan misi
(c) Sejarah desa
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(d) Data mono grafi desa
(e) Potensi desa (dilengkapi dengan foto)
4) Menampilkan laporan kegiatan secara real time (diunggah segera setelah
pelaksanaan, paling lambat 2 hari setelah kegiatan) dilengkapi dengan
dokumentasi.
5) Menampilkan video dokumentasi selama kegiatan dalam satu video yang
diunggah di youtube, lalu diposting di blog
6) Mengunggah luaran
4. Supervisi dilaksanakan di lokasi Kukerta atau melalui daring
5. Mahasiswa bersama DPL melaksanakan loka karya, laporan loka karya diserahkan
oleh mahasiswa kepada DPL paling lambat tiga hari sebelum loka karya dilaksanakan
(lampiran 4)
6. Pada akhir pelaksanaan Kukerta, Tim pengadian kepada masyarakat bersama
mahasiswa melakukan lokakarya, minimal dihadiri oleh pemerintah tingkat
kecamatan dan desa

E. PENILAIAN DAN EVALUASI
Dalam melaksanakan penilaian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu
sebagai berikut:
Unsur Penialian
Bobot
1. Penilaian Masyarakat + LPPM
20%
2. Penilaia DPL
m. Pembekalan
10%
n. Kehadiran
10%
o. Kegiatan/ Program
10%
p. Luaran
50%
Total
100%
Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan evaluasi
kegiatan Kukerta, antara lain:
1. Mahasiswa mengumpulkan laporan kegiatan
2. Luaran yang menjadi bahan penilaian adalah sebagai berikut:
a. Unggah kegiatan di akun media sosial instagram pribadi dengan membubuhkan
tagar #KukertaUNRI2019
b. Menerbitkan berita di media cetak maupun media cetak elektronik. Ketentuan
publikasi adalah sebagai berikut:
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1) Judul harus berhubungan langsung dengan kegiatan pengabdian
2) Subjek yang dijadika judul berita adalah tim pengabdian (bukan Tim kukerta)
pelaksana pengabdian.
3) Isi berita menerangkan keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan
pengabdian
c. Menerbitka buku panduan/ brosur/ buku teknologi tepat guna/ produk sejenis
berISBN yang dapat dijadikan panduan masyarakat dalam mengaplikasikan ilmu
yang diperoleh dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
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Lampiran 1
SISTEMATIKA USULAN PROGRAM KUKERTA
HALAMAN JUDUL (lampiran 1.a)
HALAMAN PENGESAHAN (lampiran 1.b)
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
A. Latar Belakang
B. Gambaran Umum Daerah Sasaran
C. Tujuan Kegiatan
D. Luaran Kegiatan
E. Rencana Kegiatan
F. Metode pelaksanaan
G. Rencana Anggaran dan Belanja
H. Penutup
I. Biodata Anggota
J. Lampiran
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Lampiran 1.a

USULAN
KULIAH KERJA NYATA

Logo Universitas Riau (ukuran 3,5 cm x 3,5 cm)

JUDUL (ex: PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BONO)
(Font TNR 14)
OLEH:
NAMA DAN NIM KETUA KELOMPOK
(Font 12)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU
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Lampiran 1.b

LEMBAR PENGESAHAN
PROPOSAL KUKERTA

1. Judul
2. Ketua
a. Nama Ketua
b. NIM
c. Fakultas
d. No. HP
3. Anggota
a. Nama
NIM
b. Nama
NIM
c. Dst

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua kelompok,

Nama Ketua
NIM
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Lampiran 2
PRESENSI PEMBEKALAN
Nama DPL
NO

:
Nama Mahasiswa

Tanda tangan
Petemuan 1

Tanda tangan
Pertemuan 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tanggal, materi, dan tanda tangan DPL
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Lampiran 3
PRESENSI KEHADIRAN MAHASISWA
NO

NAMA

NIM

PARAF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
dst

Pekanbaru,___________________________________2019
Mengetahui,
Dosen Pembimbing Lapangan
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Lampiran 5

1LAPORAN

LOKA KARYA
KULIAH KERJA NYATA TERINTEGRASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
NAMA KADES
HP KADES
NAMA CAMAT
HP CAMAT
NAMA TIM
KUKERTA

1

Latar Belakang

(berisi
permasalahan dan potensi desa)

landasan

pelaksanaan

program

berdasarkan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Laporan maksimal 5 lembar
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Potensi desa (berisi keseluruhan potensi desa):

NO KEGIATAN
TUJUAN
singkat Capaian
1. Judul
2.

dan jelas
diharapkan
Dst. Minimal 14
kegiatan

PELAKSANAAN KEGIATAN
PELAKSANAAN
yang Memuat lokasi, tanggal pelaksanaan, jumlah peserta, metode pelaksanaan, serta
capaian yang diperoleh dari kegiatan

Kendala:
(hambatan pelaksanaan program)

Rekomendasi:
(program yang bisa dilaksanakan sesuai dengan potensi yang ada, namun belum dilaksanakan pada kegiatan ini)

Camat

Kepala Desa

DPL

Ketua Kelompok

Nama dan NIP

Nama

Nama dan NIP

Nama dan NIM
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SISTEMATIKA LAPORAN

HALAMAN JUDUL (Sampul warna hijau muda, lampiran 5.a)
HALAMAN PENGESAHAN (lampiran 5.b)
KATA PENGANTAR
RINGKASAN
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Gambaran Umum Daerah Sasaran
1.3 Tujuan Kegiatan
1.4 Luaran Kegiatan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB III RENCANA KEGIATAN
3.1 Rencana Kegiatan
3.2 Metode pelaksanaan
3.3 Rencana Anggaran dan Belanja
BAB IV PELAKSANAAN
4.1 Realisasi Program Kerja
4.2 Ketercapaian Tujuan Kegiatan
BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan
5.2 Rekomendasi
Lampiran
A. Dokumentasi Kegiatan
B. Luaran (bisa terpisah jika berbentuk buku)
C. Surat Mitra (bisa lebih dari satu, lampiran 5.c)
D. Realisasi Anggaran (jika pendanaan dari Universitas Riau)
E. Kwitansi Penggunaan Anggaran (Jika pendanaan dari Universitas Riau)
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Lampiran 5.a

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Logo Universitas Riau (ukuran 3,5 cm x 3,5 cm)

JUDUL (ex: PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BONO)
(Font TNR 14)
OLEH:
Diisi dengan nama dpl

NIDN

Diisi dengan Nama Ketua kelompok

NIM

(Font 12)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU
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Lampiran 5.b
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul
:
2. Ketua Pelaksana (DPL)
a. Nama Lengkap
:
b. NIP dan NIDN
:
c. Jabatan Struktural
:
d. Jabatan Fungsional
:
e. Fakultas/ Jurusan
:
f. Alamat Kantor
:
g. HP
:
h. Alamat Rumah
:
3. Anggota
No
Nama Lengkap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mengetahui,
Koord. Pusat Pengembangan Kukerta

Nama Lengkap
NIP.

Fakultas

NIM

Pekanbaru, Bulan, Tahun
Ketua Pengabdian

Nama Lengkap DPL
NIP
Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Riau
Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE, MP
NIP. 19600822 199002 1002
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Lampiran 5.c

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN BERMITRA
NO SURAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
(Mitra)
Nama
:
Jenis Bidang Usaha
No Badan Hukum

: ..................................................................
: ………………………………………………

Dengan ini menerangkan bahwa dosen Universitas Riau :
Nama
NIDN/NIDK
Judul Pengabdian

: (Dosen)
: ………………………………………………..
: ………………………………………………..

Benar telah bermitra dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di
tahun anggaran …….
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.
Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang menyatakan,
Mitra,
Ttd Dan cap

( Nama Lengkap )

34

