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BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Kukerta
Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) adalah bagian dari sistem pendidikan tinggi

yang menempatkan mahasiswa di luar kampus agar mahasiswa hidup ditengah-
tengah masyarakat untuk membantu dan mendampingi masyarakat memanfaat-
kan potensi sumberdaya alam (SDA) lokal dan sumberdaya manusia (SDM) yang
ada untuk mengatasi permasalahan masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

Mengingat potensi dan permasalahan di masyarakat sangat komplek dan
berubah sangat cepat, maka perlu dilakukan Kukerta yang berbasis membantu
masyarakat dengan arahan fungsi keluarga atau sasaran Human Development
untuk menghasilkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) atau Human
Developmen Index (HDI) yang tinggi, atau pencapaian tujuan dan sasaran
Mellinium Development Index (MDGs) agar masyarakat bisa melanjutkan kegiatan
pembangunan yang terarah.  Kukerta diharapkan tidak terpancing pada kegiatan
problem solving sederhana yang dialami oleh masyarakat setempat.

Melalui arahan pemantapan fungsi keluarga atau arahan MDGs diharapkan
akhirnya masyarakat mampu mengatasi masalah sehari-harinya secara mandiri.
Oleh karenanya, kegiatan Kukerta tidak cukup hanya dilakukan satu kali
kunjungan.

Kegiatan Kukerta dilaksanakan secara ilmiah, sistematis dengan
menempatkan penduduk dan keluarga sebagai titik sentral pembangunan, serta
berkesinambungan. Kukerta Unihaz kali ini diarahkan dengan tujuan memperkuat
kemampuan keluarga dan masyarakat secara mandiri.

Bagi mahasiswa, Kukerta merupakan wadah untuk berinteraksi secara
langsung kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami permasalahan-
permasalahan yang ada tengah masyarakat  dan diharapkan dapat membantu
atau memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada
ditengah masyarakat. Disamping itu juga, kegiatan ini dapat memberikan pengala-
man baru kepada mahasiswa, sehingga diharapkan setelah mereka selesai
mengikuti kegiatan Kukerta terdapat perubahan karakter yang lebih baik pada diri
mahasiswa tersebut.

B.  Maksud Kukerta
 Dalam pelaksanaannya, kegiatan Kukerta dimaksudkan untuk:
1. Membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan

masyarakat, menerapkan ilmu dan teknologi yang dipelajari secara langsung
dan melihat apakah proses penerapan tersebut sesuai dengan teori, serta
membawa manfaat bagi masyarakat. Mahasiswa berlatih mendidik dan
mengajar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Bagi masyarakat, Kukerta dimaksudkan untuk membantu pemberdayaan
keluarga dan masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi dalam bidang
kewirausahaan, pendidikan dan keterampilan, KB dan kesehatan,
kelembagaan desa serta pembinaan lingkungan untuk membangun keluarga
yang bahagia dan sejahtera.



Penuntun Kuliah Kerja Nyata Unihaz Tahun 2012  2

C. Tujuan Kukerta
 Kegiatan Kukerta dilaksanakan dengan bertujuan untuk :
1. Meningkatkan kepedulian dan kemampuan mahasiswa mempelajari dan

mengatasi permasalahan keluarga dan penduduk melalui bantuan dan
penyusunan rencana dan pendampingan pada pelaksanaan program yang
inovatif dan kreatif melalui penerapan ilmu dan teknologi bersama masyarakat
dan lembaga pedesaan lainnya.

2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa melaksanakan kegiatan pengemba-
ngan masyarakat sesuai arahan pembangunan manusia (human
development), mencapai target dan sasaran Millenium Development Goals
(MDGs), kompetensi, potensi, sumberdaya dan kemampuan lingkungan dalam
wadah kerjasama masyarakat, pemerintah, swasta dan lembaga lainnya.

3. Menggalang komitmen, kepedulian dan kerjasama berbagai stokeholders
(Pemda, swasta, LSM dan masyarakat) dalam upaya pengentasan kemiski-
nan, kelaparan, mengatasi permasalahan dan ketidakberdayaan penduduk
dan keluarga lainnya.

4. Membantu mempersiapkan keluarga dan masyarakat agar memiliki
kemampuan untuk memanfaatkan fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh
mitra kerja pembangunan (Pemda, Swasta, LSM dan masyarakat) dalam
perencanaan dan pengelolaan program yang bersifat partisipatif.

D. Sasaran Kukerta
 Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kukerta adalah :
1. Terbentuknya sarana pemberdayaan keluarga dan penduduk untuk pengem-

bangan SDM dan pengentasan kemiskinan.
2. Tersusunnya rencana program dan kegiatan pembangunan yang kreatif dan

inovatif berdasarkan arahan basis human development atau Millenium
Development Goals (People centered development) melalui pengembangan
kemampuan keluarga dan masyarakat dengan mengembangkan program
pembangunan yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, sekali-
gus mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat berdasarkan potensi,
minat masyarakat dan penduduk sebagai sasaran.

3. Makin mengecilnya jumlah keluarga kurang mampu karena mengikuti proses
pemberdayaan dan mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara
sempurna.

4. Meningkatkan kerjasama Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah,
swasta dan LSM.

E.   Tema Kukerta
 Program Kukerta Unihaz Bengkulu Tahun 2011/2012 dilaksanakan dengan
tema: “Pembinaan Kelembagaan Posdaya dan Usaha Ekonomi Keluarga
Miskin”

F.   Dasar Hukum Pelaksanaan Kukerta
 Kegiatan Kukerta dilaksanakan dengan dasar hukum :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH tahun 2003
3. Surat Keputusan Rektor UNIHAZ Nomor : 186  /KPTS/A-6/I/2012
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BAB  II
PENGELOLAAN,  URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

A. Pengelolaan
Kuliah kerja Nyata Unihaz Bengkulu Tahun Ajaran 2011/2012 dilaksanakan

berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNIHAZ Nomor: 186/KPTS/A-6/I/2012
Tanggal 20 Februari 2012 tentang Panitia Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata
Mahasiswa Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Periode XXIII Tahun 2012. Susunan
kepanitian sebagai berikut :

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KUKERTA TEMATIK POSDAYA TAHUN 2012
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH BENGKULU

1. Pelindung : Rektor
2. Penasehat : Pembantu Rektor I

: Pembantu Rektor II

3. Pembina
:
:
:
:
:
:
:

Pembantu Rektor III
Dekan Fakultas Hukum
Dekan Fakultas Ekonomi
Dekan Fakultas Isipol
Dekan Fakultas KIP
Dekan Fakultas Pertanian
Dekan Fakultas Teknik

4. Penanggungjawab/Ketua
 Pelaksana Kukerta : Ir. Risvan Anwar, M.Si

5. Sekretaris : Drs. Syamsul Huda, M.Si

6. Bendahara : Junaidi Firdaus, ST

7. Administrasi : Syamsudin
1. Nuraini
2. Erdinal

8. Pengelompokan dan Penetapan : Ir. Rasyidi
 Lokasi Peserta 1. Slamet, SH

2. Parman, S.Sos

9. Logistik & Operasional : Indradevi, SH., M.Hum
1. Wahyu
2. Sdi Marsito
3. Muharjaya

10. Pembekalan : Dr. Henny Aprianti, S.Sos., M.Si
1. Antonius Silaen, ST
2. Danner Sagala, SP., M.Si

11. Perlengkapan : Drs. Syahrudin
1. Marsal, SH
2. Zakaria
3. Ulil
4. Supardilan
5. Panut
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B. Uraian Tugas dan Tanggungjawab
1. Panitia

Panitia sebagai pelaksana kegiatan yang mempunyai tugas dan tanggung-
jawab sebagai berikut :
a. Menyusun jadwal pelaksanaan Kukerta
b. Menyusun anggaran dan belanja kebutuhan
c. Mendistribusikan perlengkapan mahasiswa dan Dosen Pembimbing

Lapangan
d. Menentukan Lokasi Kukerta
e. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan mulai dari pembekalan,

pemberangkatan dan sampai dengan selesai pelaksanaan Kukerta
f. Membuat dan mengurus perizinan, serta menerbitkan surat-surat lain

yang dibutuhkan
g. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan anggaran

Kukerta kepada Rektor.

2. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan, mahasiswa dibimbing oleh
Dosen Pembimbing Lapangan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab
sebagai berikut :
a. Sebagai mediator pendekatan hubungan emosional antara mahasiswa

dengan masyarakat serta pemerintah setempat.
b. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan program kerja harian,

mingguan dan bulanan.
c. Menampung permasalahan yang timbul serta hambatan-hambatan yang

dihadapi mahasiswa dan mengupayakan pemecahan permasalahan
yang ada.

d. Memberikan teguran/peringatan kepada mahasiswa yang melanggar
tata tertib Kukerta, serta menyampaikannya kepada panitia

e. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan mahasiswa yang
dibimbing kepada panitia

f. Bersama Tim LPPM memberikan penilaian akhir terhadap mahasiswa
peserta Kukerta yang dibimbingnya.

3. Mahasiswa Peserta Kukerta
Mahasiswa sebagai peserta Kukerta mempunyai tugas dan tanggungjawab
sebagai berikut :
a. Berkoordinasi antara Kordinator Kecamatan dengan Koordinator Desa

dalam pelaksanaan Kukerta
b. Kormades beserta anggotanya merencanakan, menyusun dan mem-

buat program kegiatan
c. Membuat dan menyusun laporan akhir kegiatan baik individu maupun

kelompok yang meliputi kegiatan harian, mingguan dan bulanan yang
dipertangungjawabkan pada saat seminar hasil Kukerta

d. Menyampaikan dan melaporkan kegiatan kepada DPL serta berkoor-
dinasi tentang permasalahan yang dihadapi di lapangan.
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BAB III
ALOKASI WAKTU

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kukerta Periode XXIII Tahun
2012 Unihaz Bengkulu, maka disusun jadwal kegiatan dengan uraian sebagai
berikut.

Jadwal Kegiatan Kukerta Periode XXIII Tahun 2012 Unihaz Bengkulu

No TANGGAL KEGIATAN KET.
A. PERSIAPAN

1 2  Feb 2012 Rapat Persiapan Kukerta LPPM
2 6  Feb 2012 Pengusulan Surat Keputusan Panitia Kukerta LPPM
3 13  Feb 2012 Penerbitan SK Panitia Kukerta Rektor
4 20  Feb–20 Mar 2012 Pemberitahuan dan Pendaftaran Kukerta LPPM
5 20 – 31 Maret 2012 Pemeriksaan Dokumen Peserta Kukerta Panitia
6 3-7 April 2012 Penetapan Jumlah Akhir Peserta Panitia
7 3 – 9 April 2012 Pengurusan Izin Kukerta ke Pemda Provinsi. LPPM
8 14 April 2012 Rapat Panitia Rencana Kegiatan Kukerta. Panitia
9 16-21 April 2012 Survey Lokasi Kukerta LPPM

10 23-24 April 2012 Laporan Hasil Survey LPPM
11 25 April-5 Mei 2012 Penyusunan Kelompok , DPL dan Lokasi Kukerta Panitia
12 11-12 Mei 2012 Pembagian Atribut Kukerta Panitia
13 11-12 Mei 2012 Penyusunan Materi Pembekalan dan Penyampaian

Jadwal dan Materi Pembekalan Kepada Penyaji
Panitia

14 14 Mei 2012 Penyamaan persepsi DPL dan Panitia Panitia
15 15 Mei 2012 Penyampaian Makalah oleh Penyaji Kepada Panitia Panitia
16 20 Mei 2012 Pembekalan Kelas A (Argamakmur) Panitia
17 27 Mei 2012 Pembengkalan Kelas B (Seluma) Panitia
18 3 Juni 2012 Pembekalan Kelas C (Curup) Panitia
19 10 Juni 2012 Pembekalan Kelas D (Lubuk Linggau) Panitia
20 17 Juni 2012 Pembekalan Kelas E (Mukomuko,Kepahiang, Kaur,

Manna, Putri Hijau, Napal Putih)
Panitia

21 22 Juni 2012 TOT DPL oleh Yayasan Damandiri LPPM
22 23-24 Juni 2012 Pembekalan kelas F  (Kota) Panitia
23 23-24 Juni 2012 Pembekalan kelas G (Kota) Panitia
24 23-24 Juni 2012 Pembekalan Kelas H (Kota) Panitia
25 7- 8 Juli 2012 Pembekalan Kelas I (Kota) Panitia
26 7- 8 Juli 2012 Pembekalan Kelas J (Kota) Panitia
27 7- 8 Juli 2012 Pembekalan Kelas K (Kota) Panitia

B. PELAKSANAAN
28 27 Agustus 2012 Pemberangkatan Peserta Kukerta ke Lokasi Panitia
29 8 Oktober 2012 Penjemputan/Penarikan Peserta

30 10-29 Sept. 2012 Monitoring Pimpinan Peserta

C. PELAPORAN
31 9-23 Oktober 2012 Pembuatan Laporan Kukerta Peserta
32 24-27 Oktober 2012 Penyerahan Laporan Akhir Kukerta Peserta
33 10 November 2012 Penetapan dan Penyerahan Nilai Kukerta DPL+ Tim
34 26 November 2012 Laporan Akhir Panitia ke Rektor LPPM
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BAB IV
 TATA TERTIB DAN SANGSI-SANGSI

A. Tata Tertib
1.  Manfaat Tata Tertib

Menjadi pegangan dan pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan
tugas-tugas Kukerta yang pada hakekatnya dimaksud untuk :
a. Memberikan jaminan keberhasilan kegiatan Kukerta dan menjaga nama

baik almamater.
b. Mempertahankan citra baik dari kegiatan Kukerta Unihaz dan menda-

patkan persepsi yang positif dari masyarakat.
c. Mencegah kemungkinan adanya dampak negatif dari kegiatan Kukerta.

2. Tata Tertib Peserta Kukerta
a. Pembekalan

1). Peserta pembekalan wajib mengisi daftar hadir.
2). Peserta diwajibkan mengikuti pembekalan seluruh materi yang

diberikan.
3). Peserta wajib menjaga ketertiban dan kedisiplinan demi kelancaran

pelaksanaan pembekalan.
4). Peserta wajib mengikuti ujian materi yang diberikan oleh panitia

b.   Penyusunan Program Kerja
1). Selesai mengikuti pembekalan mahasiswa wajib membuat program

kerja tentatif dalam bentuk matrik (contoh terlampir).
2). Program tentatif yang telah disusun di Kampus perlu dilengkapi/

disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi dengan perangkat
desa, Badan Permusyawarahan Desa dan tokoh masyarakat.

3). Lama penyusunan 4 (empat) hari dan harus selesai pada minggu
pertama.

c. Observasi
1). Peserta wajib melaksanakan observasi untuk penyempurnaan

program tentatif di kampus.
2). Observasi dilaksanakan 3 hari pertama sejak penempatan di lokasi.

d. Penyusunan Program Kerja Kukerta
1). Peserta Kukerta wajib menyusun program kerja Kukerta berdasar-

kan hasil kuisioner.
2).  Dalam menyusun program,  perlu dipertimbangkan potensi daerah,

missi Unihaz, prioritas permasalahan, kebutuhan masyarakat,
waktu pelaksanaan dan dana.

e.   Pelaksanaan Kukerta
1). Peserta wajib tinggal atau mondok di lokasi Kukerta selama 45

hari.
2). Peserta wajib melaksanakan program kerja dengan penuh

tanggungjawab dan dedikasi tinggi.
3). Peserta wajib menghayati dan menyesuaikan diri dengan

kehidupan di tempat Kukerta serta menjunjung tinggi norma-norma
kemasyarakatan.

4). Peserta harus bersikap sopan dan disiplin yang mencerminkan
kepribadian yang luhur untuk senantiasa menjunjung tinggi nama
baik almamater.
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5). Peserta wajib mentaati peraturan pemerintah selama bertugas
dilapangan.

6). Peserta wajib memakai atribut atau identitas Kukerta.
7). Peserta yang meninggalkan lokasi, wajib melapor kepada ketua

kelompok atau kormades dengan mengisi blanko izin
meninggalkan lokasi (blangko terlampir).

8). Peserta yang meninggalkan lokasi tanpa alasan yang jelas dan
dapat dibenarkan dikatagorikan absen dan dapat dikenakan
sangsi.

9). Bagi peserta yang membawa teman atau tamu tidak boleh
menginap di lokasi Kukerta.

10). Selama mengikuti Kukerta peserta tidak boleh mengikuti kegiatan
kampus baik intrakurikuler maupun ekstra kurikuler.

11). Peserta wajib mengisi daftar hadir harian dan mencatat kegiatan
hariannya di Buku Catatan Kegiatan Harian  (BCKH)/ Log Book.
(Contoh terlampir).

12). Peserta wajib membuat membuat papan penunjuk posko dengan
jelas serta membuat schedule/jadwal kegiatan yang ditempelkan.

d. Pasca Pelaksanaan Kukerta
1). Setelah melaksanakan Kukerta peserta wajib membuat laporan

akhir.
2). Laporan akhir diserahkan ke LPPM paling lambat tanggal 8

Oktober 2011.
3).  Peserta wajib menyerahkan:

a).  Daftar hadir,
b).  Buku Catatan Kegiatan Harian/log book dalam pelaksanaan

program kerja,
c). Blangko meninggalkan lokasi baik yang sudah diisi maupun

yang masih kosong.

B.  Sanksi-sangsi
 Pelangaran terhadap peraturan tata tertib di lokasi Kukerta akan dikenakan
sanksi dengan ketentuan sebagai barikut :

 1.   Pelanggaran ringan (kartu biru)
 Yang masuk dalam katagori pelanggaran ringan adalah :

a). Tidak mengisi daftar hadir harian selama 3 hari berturut-turut.
b). Mengisi daftar hadir harian melebihi tanggal/hari sedang berjalan.
c). Memberikan surat izin meninggalkan lokasi yang tidak ditanda tangani

Kormades dan Kades.

Sangsi pelanggaran ringan berupa :
a). Teguran DPL
b). Teguran Tim atau Panitia Kukerta

2. Pelanggaran Sedang (kartu kuning)
 Yang termasuk katagori pelanggaran sedang adalah :

a). Peserta yang meninggalkan lokasi melebihi izin yang diberikan.
b). Peserta yang membawa tamu menginap dilokasi.
c). Peserta yang  menitip  tanda  tangan  daftar  hadir pada saat pembe-

kalan dan daftar hadir harian di lokasi.
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d). Meninggalkan lokasi tanpa izin sampai batas toleransi 2 X 24 jam.
e). Mahasiswa yang telah melakukan 2 kali pelanggaran ringan.

Sanksi pelanggaran sedang berupa :
a). Teguran secara tertulis dari DPL atau Tim.
b). Penurunan nilai Kukurta dilapangan maksimal 25%.

3. Pelanggaran berat (kartu merah)
Yang termasuk pelanggran berat adalah :
a). Meninggalkan lokasi tanpa izin selama 3X24 jam berturut-turut dengan

alasan apapun.
b). Mencari sponsor tanpa prosedur sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
c). Melakukan perbuatan yang bersifat pemalsuan.
d). Melakukan tindakan yang dapat dikatagorikan tindakan kriminal,

asusila, menjurus kearah kegiatan politik praktis, sebagai provokator,
menimbulkan konflik dalam masyarakat serta tidak memperhatikan
surat peringatan  dari DPL ataupun panitia.

e). Melakukan perbuatan, sikap dan perkataan yang dinilai sebagai
tindakan yang mencemarkan nama baik almamater.

f). Peserta yang telah dua kali melakukan pelanggaran sedang.

Sanksi pelanggaran berat adalah :
a). Meneruskan kegiatan di lokasi tetapi dengan penurunan nilai sampai

batas minimal E.
b). Yang bersangkutan mengundurkan diri.
c). Penarikan dari lokasi.
d). Berdasarkan rekomendasi dari Panitia kepada Rektor dengan

tembusan Dekan fakultas yang bersangkutan untuk diberi sanksi yang
berupa :
1). Digugurkan sebagai peserta Kukerta.
2). Sanksi akademis.
3). Dikeluarkan sebagai mahasiswa Unihaz.

 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini akan ditentukan
kemudian.
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BAB V
DISKRIPSI TUGAS MAHASISWA KUKERTA

A.  Mahasiswa Peserta Kukerta
1.  Mengikuti Pembekalan Kukerta.
2.  Ujian materi Pembekalan (post test).
3.  Observasi di lokasi Kukerta.
4.  Menyusun program kerja individu dan kelompok dibawah bimbingan DPL.
5.  Melaksanakan program kerja Kukerta yang telah disusun.
6.  Menerima kunjungan Tim Kukerta dan Pemda.
7.  Membuat Laporan akhir.
8.  Wajib mentaati peraturan Kukerta.

B.  Koordinator Mahasiswa Tingkat Desa/Kelurahan (Kormades/Kormaluh)
1.  Melaksanakan kegiatan sebagai peserta Kukerta.
2.  Mengkoordinir peserta se wilayah desanya/kelurahannya.
3.  Menyelenggarakan pertemuan tingkat desa.
4. Mewakili mahasiswa peserta kukerta tingkat desa/kelurahan pada

pertemuan tingkat kecamatan atau kabupaten.
5.  Menjadi penghubung antara mahasiswa kukerta desanya/kelurahannya

dengan DPL dan aparat desa/kelurahan.
6. Menggkoordinir penyerahan program kerja, catatan pelaksanaan Kukerta,

daftar hadir harian, laporan akhir dan data pelaksanaan Kukerta tingkat
desa untuk menyusun laporan Kukerta kelompok desa.

C.  Koordinator Mahasiswa Tingkat Kecamatan
1.  Melaksanakan kegiatan sebagai mahasiswa peserta Kukerta.
2.  Mengkoordinir mahasiswa sewilayah kecamatan.
3. Menyelenggarakan pertemuan mahasiswa peserta Kukerta antar desa/

kelurahan tingkat kecamatan.
4.  Mewakili mahasiswa peserta Kukerta se wilayah kecamatan pada perte-

muan tingkat Kabupaten.
5.  Membantu DPL dalam menangani masalah di wilayah kecamatan.
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BAB VI
SISTEM PENILAIAN

A. Evaluasi dan Sistem Penilaian Kukerta
Evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan Kukerta

dilakukan berdasarkan penilaian Tim sebesar 20% dan penilaian dari Dosen
Pembimbing Lapangan sebesar 80%, yang secara umum terbagi dalam 3 tahapan
penilaian :
1.  Tahap Pembekalan

Pada tahap pembekalan muatan penialaian dengan bobot 20% dengan
perincian : 1) Kehadiran 5%; 2) Post Test 5%; 3) Program kerja tentatif 10%.
Setiap mahasiswa peserta Kukerta wajib mengikuti pembekalan dan hadir
tepat pada waktu, penilaian kehadiran didasarkan atas :
a.   Kehadiran (bobot 5%)

        Kehadiran
        -----------------   (n maksimum = 4) (bobot 5%)

              Wajib hadir

b. Post Test (Bobot 5%)

 Jawaban yang betul
------------------------------   (n maksimum = 4) (bobot 5%)

 Soal

c.  Program Kerja tentatif  (Bobot 10%)
Penilaian program kerja tentatif didasarkan pada:
1). Tema Kukerta
2). Relevansi program kegiatan dengan waktu, permasalahan dan potensi

desa.
3).  Jadwal kegiatan, jenis kegiatan, sasaran, target, alokasi waktu, biaya

dan penanggungjawab kegiatan.

Penilaian (n) (bobot 10%)

2.   Tahap Pelaksanaan Kukerta
a.  Program kerja (bobot 15%)
 Penilaian program kerja didasarkan pada :

1). Sistematika program dan aturan penulisan
2). Relevansi program dengan tema, waktu pelaksanaan Kukerta, masalah

dan potensi desa.
3). Jadwal pelaksanaan meliputi jenis, sasaran, manfaat kegiatan, target

sesuai dengan pelaksanaan Kukerta biaya dan sumbernya, penang-
gung jawab kegiatan.

4). Kerapihan, kelengkapan data dan ketepatan penyerahan.
5). Peran individu dan penyusunan program kerja (X1)

Penilaian = (n) (x1) (bobot 15%)
 X1 = peran serta individu dalam pembuatan program kerja
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b. Pelaksanaan Program kerja (bobot 25%)
 Penilaian Pelaksanaan Program Kerja didasarkan pada realisasi program

kerja dan personalitas mahasiswa di lokasi Kukerta didasarkan pada :
1). Realisasi Program fisik dan non fisik
2). Program tambahan
3). Tergantung pada kondisi sosial budaya masyarakat
4). Peran individu dalam pelaksanaan program kelompok (X2)

Penilaian pelaksanan program kerja =(n) (x2) (bobot 25%)
 X2 = peran individu dalam pelaksanaan program kerja

c. Personalitas mahasiswa di lokasi Kukerta (bobot 20%)
 Kehadiran mahasiswa di lokasi (bobot = 8%)

1). Setiap peserta wajib bertempat tinggal (mondok) di lokasi Kukerta
2). Setiap peserta, wajib mengisi daftar hadir harian dengan paraf
3). Bila mahasiswa terpaksa meninggalkan lokasi Kukerta, wajib mengisi

blanko meninggalkan lokasi

Penilaian kehadiran

             hadir
----------------------------   (n maksimum = 4) (bobot 8%)
            45

Aktivitas (bobot 7%)

Aktivitas meliputi  :
1). Inisiatif mahasiswa untuk melaksanakan Kukerta
2).  Kreativitas mahasiswa dalam memanfaatkan potensi desa
3). Kemampuan mahasiswa untuk menggerakan masyarakat dalam melak-

sanakan pembangunan
4).  Kemampuan mahasiswa untuk memecahkan masalah
 Penilaian = (n) (bobot = 7%)

Perilaku (bobot 5%) meliputi :
1). Kedisiplinan memakai atribut Kukerta
2). Tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan
3). Disiplin dalam mematuhi tata tertib
 Penilaian perilaku = (n) (bobot = 5%)

3.  Pasca Pelaksanaan Program Kukerta (Bobot 20%)
 Selesai melaksanakan program kerja, peserta diwajibkan membuat
laporan pelaksanaan Kukerta. Laporan meliputi Laporan Kelompok dan
Laporan Individu.
 Laporan Kelompok memiliki bobot penilaian 15%. Laporan Individu
memiliki bobot penilaian 5%
 Penilaian laporan kelompok  meliputi :
1.  Sistematika laporan
2. Jenis kegiatan, target, pencapaian target, dana dan sumbernya.
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3. Faktor pendorong dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan
program, sehingga terjadi penyimpangan pelaksanaan dan upaya telah
dilakukan untuk mengatasinya

4. Kerapian, kelengkapan data dan ketepatan dalam pengumpulan laporan
5. Peran serta individu dalam penyusunan laporan (X3)
6. Penilaian laporan pelaksanaan program kerja kelompok (laporan kelompok)

= (n) (X3) (bobot = 15%).

Penilaian Laporan individu meliputi:
1. Sistematika laporan
2. Jenis kegiatan, target, pencapaian target, dana dan sumbernya.
3. Faktor pendorong dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan

program.
4. Kerapian, kelengkapan data dan ketepatan dalam pengumpulan laporan.
5. Penilaian laporan individu = (n) (bobot = 5%).

Keterangan :
n = Nilai rentang (0 sampai 4) dan dapat pecahan
4 = Sangat baik
3 = Baik
2 = Cukup
1 = Kurang
0 = Sangat kurang

X1 =  Peran individu dalam penyusunan program kerja kelompok (nilai 0
sampai 100%)

X2 =  Peran individu dalam pelaksanaan program kerja kelompok (nilai 0
sampai 100%)

X3 =  Peran individu dalam penyusunan laporan kelompok (nilai 0 sampai
100%)

 Evaluasi keberhasilan mahasiswa peserta Kukerta dilaksanakan oleh
Dosen Pembimbing Lapangan (bobot – 80%) meliputi observasi dan penyusunan
program kerja, pelaksanaan program kerja dan laporan pelaksanaan program
kerja, serta Tim atau Panitia Kukerta (bobot = 20%) meliputi pembekalan materi
proses dan materi isi.
 Nilai angka selanjutnya dikonversikan dengan nilai yang dinyatakan dengan
hurup dengan ketentuan sebagai berikut :
A =  3,25 – 4,00
B =  2,75 – 3,24
C =  2,0 – 2,74
E =  < 2,0
 Evaluasi keberhasilan mahasiswa peserta Kukerta lebih lanjut, khususnya
dampak adanya kegiatan Kukerta pada masyarakat tidak dapat segera diketahui.
Hal ini karena kegiatan Kukerta oleh Perguruan Tinggi dikategorikan kegiatan
pendidikan dan penyuluhan yang bertujuan membuka perubahan perilaku (positif)
pada masyarakat sebagai sasaran.
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BAB VII
SISTEM PELAPORAN

A. Jenis Laporan
 Sistem pelaporan kegiatan Kukerta Unihaz Bengkulu 2011 mewajibkan
setiap peserta Kukerta membuat 2 jenis laporan  berupa:

1. Laporan Individu.
 Laporan individu dibuat berdasarkan inisiatif individu berdasarkan hasil

pemikiran dan pengamatan (survei) yang tidak termaktub dalam program
kelompok.

2. Laporan Kelompok.
 Disusun berdsarakan hasil rumusan dari musyawarah kelompok yang

ditetapkan menjadi program kerja kelompok. Format kerja kelompok
terlampir.

B. Teknik Penulisan
Tatacara penyusunan dan penulisan laporan pelaksanaan Kukerta Unihaz

Bengkulu 2011 meliputi: bahan dan ukuran kertas, pengetikan, penomoran,
penulisan nama, lembar judul, lembar pengesahan, dan isi laporan.

1. Bahan dan ukuran Kertas
  a) Bahan : laporan dibuat dengan kertas HVS 70 gr/m2, tidak boleh

diketik bolak-balik, dan dijilid rapi;
  b) Ukuran : A4
  c) Warna Sampul
   Laporan pelaksanaan kuliah kerja lapangan: biru muda.

2. Pengetikan
  a) Jenis huruf
   1) Naskah laporan diketik dengan huruf standar Arial font 12, dan

untuk seluruh naskah harus dipakai jenis yang sama.
   2) Huruf miring atau huruf khusus lain dipakai untuk tujuan tertentu,

misalnya untuk menandai istilah asing.
   3) Tanda–tanda yang tidak dapat diketik, harus ditulis dengan rapi

memakai tinta hitam.
  b) Jarak baris
   Jarak antara 2 baris dibuat 1,5 spasi, kecuali untuk intisari, kutipan

langsung, judul tabel, judul gambar, dan daftar pustaka diketik
dengan jarak 1 spasi.

  c) Batas tepi
   Batas–batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas, diatur sebagai

berikut :
   1) Tepi kiri : 4 cm
   2) Tepi atas, bawah dan tepi kanan : 3 cm
  d) Pengisian ruangan
   Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh,

artinya pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai batas tepi
kanan dan jangan sampai ada ruangan yang terbuang kecuali alinea
baru, persamaan, daftar, gambar, judul, atau hal–hal yang khusus.
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  e) Alinea baru
   Alinea baru dimulai pada ketikan yang ke-7 dari batas tepi kiri

ketikan.
  f) Permulaan kalimat
   Bilangan, lambang, atau rumus yang mengawali suatu kalimat harus

dieja, misalnya : Sepuluh buah disket.
  g) JUDUL, Sub judul, Anak sub judul, dan lain-lain
   1) JUDUL harus ditulis seluruhnya dengan huruf besar, diketik tebal

dan diatur supaya simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi atas
tanpa diakhiri dengan titik.

   2) Sub Judul diketik seperti alinea baru, semua kata diawali
dengan huruf besar, kecuali kata penghubung dan kata depan,
dan semua diketik tebal tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat
pertama sesudah sub judul dimulai dengan alinea baru.

   3) Anak sub judul diketik mulai dari batas tepi kiri dan diketik tebal,
hanya kata pertama diawali huruf besar, tanpa diakhiri dengan
titik. Kalimat pertama sesudah anak sub judul dimulai dengan
alinea baru.

  h) Rincian ke bawah
   Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke

bawah, dapat digunakan urutan dengan angka atau huruf sesuai
dengan derajat rincian. Penggunaan tanda hubung (-) yang
ditempatkan di depan rician tidak dibenarkan.

  i) Letak simetris
   Gambar, persamaan dan judul diletakkan simetris terhadap tepi kiri

dan kanan pengetikan.
  j) Bilangan dan satuan
   1) Bilangan harus diketik dengan angka, misalnya 10 g bahan,

kecuali pada permulaan kalimat, angka harus dieja: Sepuluh
gram bahan.

   2) Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan titik, misalnya
massa telur 50,5 g.

   3) Satuan yang dipakai sedapat-dapatnya satuan SI dan dinyatakan
dengan singkatan resmi tanpa titik di belakangnya, misal m, g, kg

3. Penomoran
  a) Halaman
   1) Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai ke intisari

diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil.
   2) Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan (Bab I)

sampai ke halaman terakhir termasuk lampiran diberi nomer
dengan memakai angka Arab.

   3) Nomor halaman ditempatkan 1,5 cm di sebelah kanan atas,
kecuali kalau ada judul atau bab pada bagian atas halaman itu,
maka nomor halamannya ditulis ditengan bawah yaitu 1,5 cm
dari tepi bawah.

  b) Tabel
   Tabel atau gambar diberi nomor urut dengan angka romawi besar

sesuai dengan nomor bab.
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   1) Judul tabel ditempatkan simetris di atas tabel, tanpa diakhiri
dengan titik.

   2) Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau tidak mungkin diketik
dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan tabel dicantumkan
nomor tabel dan ditulis kata (lanjutan) tanpa judul.

   3) Kalau tabel dibuat memanjang kertas, maka bagian atas tabel
harus diletakkan di sebelah kiri.

   4) Tabel diketik simetris.
   5) Tabel yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat,

ditempatkan pada lampiran.
c) Gambar

   1) Bagan grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar (tidak
dibedakan).

   2) Judul gambar diletakkan simetris di bawah gambar, tanpa
diakhiri dengan titik.

   3) Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang lowong
di dalam gambar dan jangan pada halaman lain.

   4) Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka
bagian atas gambar diletakkan di sebelah kiri.

   5) Skala dan satuan pada grafik harus dibuat sejelas mungkin.
   6) Letak gambar supaya simetris.

4. Penulisan Nama
a) Nama penulis yang diacu dalam uraian

   Pengacaun nama penulis menggunakan nama utama atau nama
keluarga. Dalam hal penulis lebih dari dua orang hanya disebut nama
penulis pertama diikuti dengan dkk. atau et al.
Contoh

   1) Menurut Prayeto  (1978) …….;
   2) Integral kontinue tumpat (Soeparna dan Lee, 1986)

menghasilkan …..;
   3) Komunikasi Data dapat dilakukan dengan teknik point to point

(Budhi Irawan dkk, 2001) …;
b) Nama penulis dalam daftar pustaka

   Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan namanya,
dan tidak boleh hanya penulis pertama ditambah dkk. atau et at saja.
Contoh

   1) Meisel, S.C., McCullough, J.P., Leckthaler, C.H., and Weisz,
P.B.,

   2) Tidak boleh hanya : Meisel, S.L. dkk. Atau Meisel, S.L. et al.
c) Nama penulis lebih dari satu kata

   Jika nama penulis terdiri atas 2 nama atau lebih, cara penulisannya
menggunakan nama keluarga atau nama utama diikuti dengan koma
dan singkatan nama-nama lainnya masing-masing diikuti titik.
Contoh

   1) Sutan Takdir Alisyahbana ditulis : Alisyahbana, S.T.
   2) Donald Fitzgerald Othmer, D.F.

d) Gelar kesarjanaan
   Derajat kesarjanaan dan gelar lainnya tidak boleh dicantumkan

dalam penulisan nama kecuali dalam ucapan terima kasih.
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5. Lembar Judul
  Halaman judul disajikan pada halaman baru. Halaman ini memuat judul,

lokasi Kukerta, logo Unihaz Bengkulu, nama anggota kelompok
penyusun, dan identitas institusi. Lihat lampiran 2.

6. Lembar Pengesahan
  Halaman pengesahan ditik pada halaman baru. Halaman ini antara lain

memuat judul, kelompok dan daerah Kukerta, nama anggota kelompok
penyusun, tanggal pengesahan, nama dan tanda tangan DPL, nama dan
tanda tangan Kepala Desa dan Kecamatan, nama dan tanda tangan
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Unihaz
Bengkulu. Lihat lampiran 3.

7. Daftar Pustaka
  Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang benar-benar diacu dalam

laporan dan disusun sebagai berikut
  Ke bawah menurut abjad nama utama atau nama keluarga penulis

pertama
  Ke kanan
  a) Buku : penulis, tahun, judul buku, jilid, terbitan ke, halaman, nama

penerbit dan kota
  b) Majalah: penulis, tahun, judul tulisan, nama majalah (dengan

singkatan resminya), jilid dan halaman.

8. Isi Laporan
  Laporan terdiri dari 6 (enam) bab yang meliputi :
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DAFTAR ISI

Halaman
Halaman Judul ...................................................................................
Kata Pengantar  .................................................................................
Daftar isi  ............................................................................................
Daftar tabel  .......................................................................................
Daftar gambar  ...................................................................................
Daftar lampiran  .................................................................................

BAB I PENDAHULUAN
 A. Latar belakang  .................................................................
 B. Tujuan ...............................................................................

BAB II PROFIL DESA
 A. Identitas Desa/Kelurahan ................................................
 B. Letak Geografis .............................................................
 C. Keadaan Penduduk .........................................................
 D. Lembaga  Pendidikan  ..................................................
 E. Pendidikan  Masyarakat ...................................................
 F. Fasilitas Bangunan ...........................................................
 G. Mata Pencaharian ............................................................
 H. Agama  .............................................................................
 I. Transportasi   ....................................................................

BAB III IDENTIFIKASI MASALAH

BAB IV PROGRAM KERJA

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANALISIS
 A. Uraian kegiatan ................................................................
  1. Bidang Kelembagaan Desa…  ....................................
  2. Bidang kesehatan ........................................................
  3. Bidang pendidikan  ......................................................
  4. Bidang ekonomi kerakyatan ........................................
  5. Bidang lingkungan .......................................................
 B. Analisa kegiatan ...............................................................
  1. BidanKelembagaan Desa  ....................................
  2. Bidang kesehatan  .......................................................
  3. Bidang pendidikan  ......................................................
  4. Bidang ekonomi kerakyatan ........................................
  5. Bidang lingkungan .......................................................

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
 A. Kesimpulan  ......................................................................
 B. Saran ................................................................................

Daftar Pustaka  .......................................................................................

LAMPIRAN .............................................................................................
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Lampiran 6.  Contoh Izin Meninggalkan Lokasi Kukerta

Desa  :  Taba Tembilang
Kecamatan :
Kabupaten :

No N a m a Lama
Meninggalkan

Lokasi

Keperluan Persetujuan
Kormades/
Kormaluh

Persetujuan
Kades/
Lurah

1 Amir Thoyib 11-12 Agust Menghadiri Perkawinan
saudara

2. Badu 17-18 Agus Menjenguk istri sakit

Lampiran 7.  Contoh Catatan Kegiatan Harian  Individu (Log book)

Desa  :  Taba Tembilang
Kecamatan :
Kabupaten :

Hari/Tanggal Pukul Kegiatan
Minggu,12 Juni 7.30 Amir. Tiba di lokasi Kukerta

8.00 Badu. Tiba dilokasi kukerta
7.45

7.45

Amir.  Berkunjung ke rumah Kades untuk koordinasi dalam
rangka persiapan penyuluhan UU. KDRT
Aminah. Berkunjung ke rumah Kades untuk koordinasi dalam
rangka persiapan penyuluhan UU. KDRT

8.15 Badu.  Gotong royong bersama pemuda membersihkan
lapangan bola volley
Chacha. Gotong royong bersama pemuda membersihkan
lapangan bola volley
Dede.  Gotong royong bersama pemuda membersihkan
lapangan bola volley

12.00 Chaca.  Mengantar undangan dalam rangka penyuluhan UU.
KDRT
Evita.  Menyiapkan makan siang

13.45 Fadli.  Tiba di lokasi KKN
11.20 Hasyim.  Tiba dari Kecamatan mengurus surat izin
Dst Dst
23.00 Tidur

Tutup
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Lampiran 8.  Contoh Daftar Hadir

Desa  :  Taba Tembilang
Kecamatan :
Kabupaten :

Nama NPM
Juli/Agustus

23 24 25 26 27 28 29 30


