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MODEL KKN

• KKN BERKELANJUTAN, 4 GELOMBANG

• MENINGKATKAN TARAF HIDUT MASYARAKAT, 
MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PM)

• DILAKSANAKAN SECARA 
BERKESINAMBUNGAN 

• MINIMAL SATU TAHUN DALAM SATU LOKASI 
YANG SAMA

• JUMLAH MAHASISWA JUGA MERATA DAN 
SEIMBANG



JADWAL KKN 2018

GELOMBANG WAKTU

GELOMBANG I 26 Februari 2018 s/d
19 Maret 2018

GELOMBANG II 04 April 2018 s/d
24 April 2018

GELOMBANG III 04 September 2018
24 September 2018

GELOMBANG IV 17 Oktober 2018
06 November 2018



Program KKN 2018

Ada 3 tema KKN 2018 Gelombang 3

– Posdaya di Pacet, Jetis, Dawarblandong dan 
Jatirejo, Kabupaten Mojokerto

– Literasi di Krembung dan Tulangan Kabupaten 
Sidoarjo

– Revolusi Mental, mewarnai semua tema: 
Indonesia Bersih, Melayani, Tertib, Mandiri dan  
Bersatu, 



Pendidikan dan Pelatihan

• Mahasiswa mengisi presensi kemudian mengambil 
konsumsi di sekretariat panitia.

• Penlat Mahasiswa
– Menyusun proposal Program bersama DPL

– Menyusun Logbook Kegiatan selama 21 hari

– Menyusun materi program utama yang akan dilaksanakan.

– Revisi Proposal

– Proposal dikumpulkan pada saat upacara pemberangkatan.

– Mahasiswa menerima topi KKN, spanduk dan umbul-
umbul.



Penerimaan Mahasisiwa

• Mahasiswa berangkat ke lokasi KKN masing-masing, sehari 
sebelum  4 September 2018.

• Mahasisiwa mengenakan jaket almamater, bercelana/rok 
warna hitam/gelap, dan topi KKN.

• Diterima di kecamatan  pada pukul 08.00 di pendopo 
kecamatan. 

• Dihadiri DPL dan perwakilan pejabat Unesa.
• Koordinator kecamatan sebagai ketua pelaksana 

penerimaan dan seminar hasil KKN.
• Serah terima peserta dan program KKN berdasarkan teknis 

yang ditentukan
• Mahasiswa menuju lokasi



Pelaksanaan 

• Mahasiswa di lokasi selama 21 hari
• Mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kades, staf 

dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program 
dengan memperhatikan tata krama. 

• Mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah 
logbook dan foto kegiatan di simkkn setiap hari. Setiap 
kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke 
Simkkn. 

• Dosen membimbing mahasiswa secara online di 
Simkkn melalui akun SSO. Mengisi kolom saran DPL. 

• Mahasiswa melaksanakan program sesuai program 
yang telah disusun bersama DPL



Pelaksanaan 

• Program tambahan tema Revolusi Mental
– Indonesia Melayani, membantu pelayanan publik di 

kantor desa

– Indonesia Bersih, kampanye dan aksi menjaga 
kebersihan  lingkungan dan penghijauan

– Indonesia Tertib, kampanye ketertiban dan keamanan 
lingkungan dan anti narkoba, membantu posyandu

– Indonesia Mandiri, memberikan pelatihan ketrampilan 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat

– Indonesia bersatu, terlibat dalam kegiatan karang 
taruna,  TPA, sanggar seni dan Bimbel



Pelaporan

• Laporan dituangkan dalam bentuk hardcopy dan shopcopy
• Laporan disertai foto-foto kegiatan yang bagus (memakai 

atribud Unesa: jaket almamater dan atau topi)
• Laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar 

hasil
• Laporan ditandatangani oleh Kades dan DPL
• Lampiran laporan berupa: logbook dan daftar hadir
• Laporan cetak setelah ditandatangani DPL diserahkan ke 

Pusat KKN-PM (satu ekp). File dalam bentuk word (jangan 
PDF) diemail ke lppm_pusat.kknpm@unesa.ac.id dan 
diserahkan ke admin KKN-PM.

mailto:lppm_pusat.kknpm@unesa.ac.id


Sistematika Proposal 

Halaman  Judul, berlogo Unesa
Halaman Pengesahan DPL
A. Pendahuluan berisi analisis situasi (potensi desa yang    

melatari program)
B. Masalah yang dihadapi 
C. Rencana pemecahan masalah (jelaskan program yang 

akan dikembangkan: utama dan tambahan)
D. Rencana pelaksanaan kegiatan (logbook)
E. Personalia (jelaskan anggota beserta keahlian sesuai

jurusan) 
Lampiran: Uraian materi program utama 



Sistematika Laporan 

• COVER

• HALAMAN PENGESAHAN

• KATA PENGANTAR 

• DAFTAR ISI 

• DAFTAR GAMBAR 

• BAB I PENDAHULUAN

• A. Potensi desa dan program yang akan dilaksanakan

• B. Permasalahan dan pemecahan masalahnya

• C. pihak dan unsure  yang mendukung pelaksanaan program.

• BAB II RENCANA PROGRAM

• Uraikan rencana beserta langkah-langkah kegiatan

• BAB III HASIL KEGIATAN

• Bab ini mengemukakan secara rinci deskripsi hasil pelaksanaan program  disertai dokumentasi foto yang mendukung dan 
bagus.

• BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 

• DAFTAR PUSTAKA

• DAFTAR LAMPIRAN :

– Logbook kegiatan yang diunduh dari simkkn

– Daftar Presensi Mahasisiwa



SEMINAR HASIL KKN

• Dilaksanakan di pendopo Kecamatan, pada 24 September 2018 
• Mahasisiwa menyusun artikel/ringkasan hasil KKN 
• Panjang artikel 5-7 halaman, disertai foto yang mendukung
• Seminar dihadiri oleh DPL, Kades, Muspika, dan Pejabat Unesa
• Mahasiswa wajib mengakomodir masukan dari peserta seminar
• Artikel berisi: pendahuluan, hasil pelaksanaan, rekomendasi/tindak 

lanjut kegiatan KKN gelombang selanjutnya, penutup yang berisi 
simpulan dan saran  

• Artikel digandakan 4X (Kades, DPL, Pejabat Unesa, 
Camat/Danramil/Kapolsek)

• Artikel yang sudah diperbaiki berdasarkan saran peserta seminar 
diemail bersama laporan ke alamat  
lppm_pusat.kknpm@unesa.ac.id 



STRATEGI MANAJEMEN KEGIATAN

• SOSIALISASI

– Kerja sama dengan dinas terkait, misal Dinas 
Kebakaran

– Kolaborasi dengan organisasi di tingkat desa (PKK, 
Karang Taruna, Pengajian) untuk menentukan 
waktu dan tempat. Konsumsi bisa ikut kegiatan 
organisasi tersebut.

– Mengajukan permohonan bantuan nara sumber 
ke dinas kebakaran



STRATEGI MANAJEMEN KEGIATAN

• PELATIHAN

– Kerja sama dengan dinas terkait, misal Dinas 
Kebersihan, pelatihan mengolah sampah

– Kolaborasi dengan organisasi di tingkat desa (PKK, 
Karang Taruna, Pengajian) untuk menentukan waktu 
dan tempat. Konsumsi bisa ikut kegiatan organisasi 
tersebut.

– Mengajukan permohonan bantuan nara sumber ke 
dinas Kebersihan 

– Koordinasi dengan Ikatan Pemulung Jawa Timur (IPI)



STRATEGI MANAJEMEN KEGIATAN

• KERJA SOSIAL
– Mahasiswa terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan 

kerja sosial (kerja bakti kebersihan, sanitasi, 
pencahayaan rumah sehat, penangkal petir, kelayakan 
jalan, taman desa, dll.)

– Mempelajari kondisi lingkungan desa terkait program 
kotaku

– Mendiskusikan dengan Kades tentang permasalahan 
yang diamati dan menemukan solusinya

– Melakukan aksi kerja sosial bersama warga. Kades 
sebagai penanggung jawab. Mahasiswa sebagai 
motor.



Materi Pendidikan dan Pelatihan

– Membentuk struktur organisasi kelompok, terdiri 
dari Ketua Kelompok, Sekretaris, dan Bendahara

– Menyusun proposal Program KKN bersama DPL

– Menyusun Logbook Kegiatan selama 21 hari

– Menyusun materi program utama yang akan 
dilaksanakan. Kegiatan KKN Kotaku tahun ini 
difokuskan pada perubahan perilaku, bukan pada 
aspek fisik. Kegiatan bisa berbentuk sosialisasi dan 
pelatihan menuju Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

– Revisi Proposal



KKN LITERASI

LPPM UNESA



Pengantar

• KKN Literasi Unesa pada awalnya merupakan 
program KKN Kemitraan yang diselenggarakan 
oleh Universitas Negeri Surabaya bekerja sama 
dengan Badan Arsip dan Perpustakaan 
(BAPERPUS) kota Surabaya (tahun 2017)

• Kegiatan ini mulai meluas dan menjangkau 
daerah di luar Surabaya (tahun 2018).



Tujuan

• Menumbuhkembangkan budi pekerti warga 
sekolah dan masyarakat melalui pembudayaan 
literasi agar mereka menjadi warga yang 
literat dan pembelajar sepanjang hayat.





PROGRAM UTAMA:
LITERASI

21





23



Seperti apakah sekolah sebagai 

organisasi pembelajaran yang 

literat?
• Sekolah yang menyenangkan dan ramah anak 

dimana semua warganya menunjukkan empati, 
kepedulian, semangat ingin tahu dan cinta 
pengetahuan, cakap berkomunikasi dan dapat 
berkontribusi kepada lingkungan sosialnya

8/20/2018



Apa Pelibatan Publik?
• Peran serta warga sekolah (guru, kepala 

sekolah, peserta didik, orangtua, tenaga 
kependidikan, pengawas sekolah, dan komite 
sekolah)akademisi, dunia usaha dan industri 
dan pemangku kepentingan di bawah 
koordinasi di bawah koordinasi Direktorat 
Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

8/20/2018



LITERASI

Keber-
aksaraan

Melek 
(keterpaham

an)

Melek Baca-
Tulis

Melek 
Multiliterasi



• Permendikbud No 23 tahun 2015 tentang 
Penumbuhan Budi Pekerti. 

• Kegiatan wajib sekolah, yakni “Menggunakan
15 menit sebelum hari pembelajaran untuk
membaca buku selain buku  mata pelajaran
(setiap hari).” 

Perlu diidentifikasi apakah 15 menit membaca
buku nonteks pelajran setiap hari sudah
dilakukan di sekolah?

DASAR PELAKSANAAN



KEGIATAN BERLITERASI DI SEKOLAH





• Tahap/kegiatan “pembiasaan” seharusnya tanpa 
tagihan apa pun sampai peserta didik mencintai 
kegiatan membaca. 

• Tahap/kegiatan “pengembangan”: tagihan 
nonakademis (tidak masuk penilaian) dapat 
dilakukan. 

• Tahap/kegiatan “pembelajaran” dapat dilakukan 
melalui koordinasi dengan guru. Di sini akan 
tagihan akademis (masuk dalam ranah penilaian)



Strategi Membangun Budaya Literasi

Mengondisikan 
lingkungan fisik ramah 

literasi.

Mengupayakan 
lingkungan sosial dan 

afektif.

Mengupayakan sekolah 
sebagai lingkungan 

akademik yang literat.



Strategi Membangun Budaya Literasi

• Mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi

1. Mengembangkan sudut baca dan area baca (koridor, kantin, 

taman, dll)

2. Membuat poster kampanye membaca serta poter hidup

bersih dan sehat

• 3. Membantu pembenahan perpustakaan sekolah: penataan 

buku, penyusunan katalog atau daftar buku bacaan,

kegiatan diskusi buku, membacakan nyaring, dll.

Kreativitas mahasiswa diperlukan untuk membangun 

lingkungan fisik yang kaya teks.

8/20/2018



Pengembangan Sudut baca

8/20/2018



Poster kampanye



Poster kampanye



Membuat poster kampanye 

8/20/2018



Membuat poster kampanye membaca 

8/20/2018



Pembenahan perpustakaan



Strategi Membangun Budaya Literasi

Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif

1. Komunikasi yang harmonis dengan staf
dan kepala sekolah

2. Membantu kegiatan sekolah dalam
perayaan literasi

Ide-ide bernas mahasiswa dalam membangun 
lingkungan sosial dan afektif perlu
dikoordinasikan dengan pihak sekolah.

8/20/2018



Strategi Membangun Budaya Literasi

Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang 
literat

1. Mendampingi siswa membaca

2. Mendampingi siswa memilih buku yang tepat

3. Membantu mengembangkan jurnal membaca  
siswa

4.Menjadi teladan literasi

Gagasan cerdas mahasiswa dalam kaitannya 
dengan pembangunan lingkungan akademik 
yang literat dapat dikoordinasikan dengan pihak 
sekolah

8/20/2018



Sosok Literat

• Mampu menentukan seberapa banyak
informasi yang dibutuhkan.

• Mampu mengakses informasi yang dibutuhkan
secara efektif dan efisien.

• Mampu mengevaluasi informasi dan
sumbernya secara kritis.

• Mampu memadukan informasi yang dipilih ke
dalam pengetahuan diri. 

• Mampu menggunakan informasi secara efektif
untuk mencapai tujuan tertentu. 

• (Unesco 2008)



STRATEGI LITERASI DALAM 
PEMBELAJARAN





Indikator Literasi dalam 
Pembelajaran 

Mata Pelajaran/SMP :
Kelas/Semester :
Materi Pokok :
Nama Guru/email/HP :

Alokasi Waktu :



Indikator Literasi dalam 
Pembelajaran 



Indikator Literasi dalam 
Pembelajaran 



Indikator Literasi dalam 
Pembelajaran



TBM dan/atau Perpustakaan Desa

• Definisi: tempat yang menyediakan bahan
bacaan yang dibutuhkan oleh masyarakat
sebagai tempat penyelenggaraan pembinaan
kemampuan membaca dan belajar. 

TBM merupakan salah satu upaya 
pemerintah/warga untuk 
mengembangtumbuhkan budaya literasi. 

Adapun Perpustakaan Desa lazimnya
dibentuk/disediakan oleh perangkat Desa.



TBM dan/atau Perpustakaan Desa

Masalah yang sering muncul di TBM dan/atau
Perpustakaan Desa

• area baca yang kurang nyaman, 

• minimnya pengunjung, dan 

• kurangnya jumlah buku. 



Tiga strategi untuk membangun budaya 
literasi di TBM/Perpus Desa

• 1) mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi, 

• 2) mengupayakan lingkungan sosial dan afektif 
yang baik, 

• 3) mengupayakan desa sebagai lingkungan yang 
literat (cf. Beers, dkk. 2009). 

Dalam hal ini perlu kreativitas para mahasiswa untuk
menghidupkan dan mengembangkan TBM dan/atau
Perpustakan Desa dengan memberdayakan
masyarakat pendukungnya.

•



CONTOH KEGIATAN DI TBM 

1. Mengembangkan TBM/Perpustakaan Desa

(jika belum ada)

2. Membuat poster kampanye membaca serta

poter hidup bersih dan sehat

• 3. Membantu pembenahan atau pengembangan

perpustakaan sekolah: penataan buku, 

penyusunan katalog atau daftar buku baca, 
membacakan nyaring, berdiskusi tentang buku.  
memutar film dan membahasnya, melaksanakan
sanggar kerja, dll.

•



PROGRAM TAMBAHAN

Program tambahan  ditentukan oleh kelompok 
sesuai dengan situasi dan kondisi desa.



Contoh program tambahan:

• 1.  Membantu layanan public

• 2.  Bimbingan belajar

• 3. TPQ

• 4. Pengelolaan sampah

• 5. Membantu posyandu

• 6. Pemberfdayaan Masyarakat

• 7. Kampanye anti nakoba

• 8. Pelatihan Menulis

• 9 . …



PENTING

• Semua program harus mendapat persetujuan dan 
dilaporkan kepada kepala desa.

• Program di sekolah harus mendapatkan persetujuan 
kepala sekolah dan dilaporkan kepada kepala sekolah. 

• Peserta KKN Literasi harus menjadi teladan literasi

• Kebersihan tempat tinggal harus diperhatikan 

• Peserta KKN Literasi wajib menyusun narasi (kisahan) 
minimal satu buah yang berisi pengalaman/kejadian 
saat KKN Literasi. Narasi dibuat per individu dan 

menjadi lampiran laporan.



PENUTUP

– Mahasiswa menerima topi KKN, spanduk desa dan 
umbul-umbul di sekretariat.

– Spanduk desa dipasang di dalam gedung pendopo 
desa.

– Umbul-umbul dikembalikan ke sekretariat pusat 
KKN pada saat menyerahkan laporan KKN. 
Sedangkan spanduk tetap ditinggal dalam keadaan 
terpasang di pendopo 

– Proposal (satu ekp) dikumpulkan setelah upacara 
pemberangkatan, 26 Feb 2018



TERIMA KASIH


