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Halaman Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran
BAB I. PENDAHULUAN
A.
B.
C.
D.

Gambaran Umum Lokasi KKN (minimal harus
Maksud dan Tujuan Laporan.
Program Pembangunan kelurahan yang telah ada.
Metode dan Sistematika Pembahasan.

__ Lembar)

BAB II. BEBERAPA BIDANG PERMASALAHAN di Kelurahan
A. Pendidikan, Agama, Ekonomi dan Sosial Budaya
B. Prasarana dan Sarana
C. Produksi
D. Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan
E. Administrasi dan Pemerintahan Kelurahan
BAB III. REALISASI KEGIATAN MAHASISWA KKN
A. Kegiatan Mandiri
1. Bidang Kegiatan yang dipilih.
2. Maksud, Tujuan dan Sasaran yang ingin Dicapai.

3. Hasil yang dicapai dan Tindak Lanjut.
4. Faktor Pendukung dan Penghambat.
B. Kegiatan Kelompok
1. Bidang-bidang Kegiatan.

2. Hasil yang Dicapai dan Tindak Lanjut.
3. Partisipasi Masyarakat dan Peran serta Pemda/Dinas/Instansi.
4. Kegiatan yang Belum Terlaksana.
BAB IV. P E N U T U P
A. Kesimpulan
B. Saran-saran
Lampiran-lampiran antara lain diisi dengan :
1. Jadwal Kegiatan/Program Kerja/Matrik Jadwal Kegiatan
2. Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan Kegiatan.
3. Peta Kelurahan.
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan.
5. Foto-foto kegiatan (Mandiri dan kelompok)
6. Piagam Penghargaan (jika ada).
7. Dan lain-lain yang dianggap perlu
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Penjelasan format penulisan laporan akhir
Bab Pendahuluan
Pada BAB ini yang paling penting diungkapkan adalah mengenai keadaan umum lokasi
KKN seperti letak dan luas Kelurahan, penduduk, mata pencaharian, tingkat
pendidikan, keadaan pertanian, keadaan tanah, persawahan, perkebunan, perikanan,
batas Kelurahan, topografi, ketinggian dari permukaan laut, curah hujan rata-rata
pertahun dan lain-lain yang dianggap perlu.
Data ini dapat diperoleh dari buku statistik atau dapat diperoleh dari hasil wawancara
dengan tokoh-tokoh Kelurahan, serta dari sumber buku Potensi Kelurahan yang diisi oleh
mahasiswa KKN selama masa observasi.
Selanjutnya pada maksud dan tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memberikan
informasi tentang kegiatan KKN, baik untuk mahasiswa KKN sendiri, Pengelola KKN
STMIK AUB SURAKARTA, kepala Kelurahan beserta perangkatnya dan tidak kalah
pentingnya untuk Pemerintah Kecamatan, Kabupaten, Dinas/Instansi serta pihak-pihak yang
berkepentingan lainnya.
Mengenai sub bab program pembangunan Kelurahan yang telah ada, disini yang perlu
diuraikan adalah tentang sejarah Kelurahan yang bersangkutan secara singkat dan mengapa
Kelurahan tersebut dinamakan demikian, Pimpinan Kelurahan yang telah lalu dan hal-hal
yang spesifik lainnya seperti pernah ditempati oleh KKN, Butsi dan pekerja sosial yang lain
termasuk potensi parawisata spiritual dan non spiritual yang ada dan dapat dikembangkan.
Disamping itu yang perlu diungkapkan program pembangunan Kelurahan yang bersangkutan
yang telah disusun oleh perangkat Kelurahan baik perencanaan jangka panjang, jangka
menengah dan jangka pendek.
Kemudian mengenai sistematika pembahasan adalah uraian singkat bab per bab,
untuk ini dibahas dalam bentuk kalimat dan jangan diketik dalam bentuk daftar isi. Adapun
metoda yang dipergunakan adalah menyangkut teknik pengumpulan data yang digunakan di
lapangan seperti observasi, wawancara anjangsana, personil approach dengan pamong
Kelurahan dan sebagainya.
Bab II
Pada BAB ini yang perlu diuraikan adalah permasalahan yang ditemukan oleh
mahasiswa KKN pada masa survei atau awal keberadaan dilokasi menurut bidangnya
masing-masing sesuai dengan kerangka yang ada, misalnya dalam bidang prasarana dan
sarana ditemui ada jalan dan jurong Kelurahan yang becek dan sempit sehingga perlu
diperlebar dan ditimbun.
Bab III
Pada BAB ini tentang pelaksanaan yang mencakup dua bentuk kegiatan yaitu kegiatan
mandiri dan kelompok (termasuk didalamnya kegiatan Utama, Penunjang, Pendukung
dan Tambahan). Kegiatan mandiri harus mencerminkan disiplin ilmu yang bersangkutan
atau ketrampilan khusus yang dimiliki peserta KKN sendiri. Jadi dalam hal ini harus dibuat
oleh masing-masing peserta pada kegiatan kelompok, hal ini merupakan kegiatan bersama
yang tercakup dalam lima bidang kegiatan.
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Dalam hal ini pula perlu diuraikan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tentang
maksud dan tujuan, manfaat dan sasaran, partisipasi masyarakat dan peserta Pemda,
Dinas/Instansi, peserta kegiatan (baik warga Kelurahan sendiri maupun mahasiswa KKN).
Uraikan pula faktor pendukung dan penghambat, hasil yang dicapai, rekapitulasi biaya dinilai
dalam bentuk rupiah dan terakhir bagaimana follow up nya.
Bab IV
Pada BAB ini fokus pada penutup. Penutup : bahasannya mencakup kesimpulan dan saransaran. Kesimpulan diambil secara singkat dari uraian bab ke bab, namun tidak tertutup
kemungkinan bila ada hal-hal lain disimpulkan, asal tetap masih berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan KKN.
Untuk saran, diharapkan demi peningkatan dan pengembangan serta kesempurnaan
lebih lanjut, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan pedesaan. Dalam hal ini yang
menjadi sasaran yang ditujukan adalah kepada Kepala Kelurahan yang bersangkutan beserta
segenap warganya, pemerintah setempat (baik Camat/Bupati atau Dinas, Instansi yang
berkaitan, termasuk pula Pengelola KKN dan STMIK AUB SURAKARTA.
Setelah diketik dalam bentuk jadi dan lengkap, perlu dikonsultasi dengan dosen
pembimbing untuk mendapat bimbingan, arahan dan revisi serta perbaikan-perbaikan
seperlunya. Apabila pada tahap ini sudah selesai dan telah mendapat persetujuan/pengesahan
dosen pembimbing, berarti laporan tersebut sudah siap untuk dicetak/dijilid, kemudian segera
serahkan kepada Badan Pelaksana KKN STMIK AUB SURAKARTA atau melalui dosen
pembimbing masing-masing. Selanjutnya rapat/sidang evaluasi akhir akan segera
dilaksanakan. Nilai akhir keberhasilan mahasiswa akan disampaikan kepada fakultas masingmasing sebagai laporan Pengelola KKN.
Untuk format kulit laporan akhir mahasiswa KKN dan contoh halaman
pengesahan dapat dilihat dibawah ini:
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LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA

STMIK AUB SURAKARTA
(Periode ____ Tahun ___)

KELOMPOK
KEMUKIMAN
KECAMATAN
KABUPATEN

:
: (Nama Desa)
:
:

Disusun Oleh :

Nama Mhs
----------------------------------------

Nim
-------------------------------------------

Prodi
----------------------------------------------
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KULIAH KERJA NYATA
STMIK AUB SURAKARTA
Tahun
Contoh : Lembaran Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR KKN

Tema/Judul :

Oleh

Nama Mhs

Nim

Fakultas/Jur

----------------------------------------

-------------------------------------------

----------------------------------------------

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 1

Nama jelas dengan gelar
NIP
Mengetahui :

Kepala Desa ....

Nama Kepala Desa
Kecamatan :

Ketua KKN
STMIK AUB SURAKARTA

Kunto Hamidjoyo S.Pd, M.Pd
NIP.
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