
PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL DPL KKN LUAR BIASA UNMUL 

ANGKATAN 46 TAHUN 2020 

PENDAHULUAN 

Kegiatan Program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-

PPM). Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa 

yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1/D-4. Program ini sebenarnya 

bersifat wajib bagi semua mahasiswa, karena universitas mempercayai bahwa program ini 

mampu mendorong empati mahasiswa, dan dapat memberikan sumbangan bagi penyelesaian 

persoalan yang ada di masyarakat. Kegiatan KKN menjadi bentuk nyata kontribusi 

universitas bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang 

ingin mandiri secara ekonomi maupun sosial. Program KKN mensyaratkan Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam mengetahui 

permasalahan yang ada, bahkan sebelum mereka terjun ditengah-tengah masyarakat. Konsep 

"working with community" telah menggantikan konsep "working for the community". 

Untuk mencapai maksud tersebut maka perlu adanya proposal yang dibuat oleh Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL) yang disesuaikan dengan tema KKN Luar Biasa Tahun ini. 

TUJUAN 

Kegiatan Program KKN bisa menjadi Program Pemberdayaan Masyarakat di Perguruan 

Tinggi ini bertujuan untuk: 

a. Mempertahankan matakuliah KKN menjadi matakuliah wajib pada Perguruan Tinggi; 

b. Mengubah pelaksanaan program KKN dari paradigma pembangunan (development) 

menjadi paradigma pemberdayaan (empowerment); 

c. Menerapkan KKN di Perguruan Tinggi agar dalam pelaksanaannya dapat menjadi tools 

solusi penanganan masalah pembangunan di Indonesia khususnya Provinsi Kalimantan 

Timur; 

d. Mengembangkan tema-tema KKN dengan konsep co-creation, co-financing dan co- 

benefit; dan hilirisasi hasil-hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat 

melalui program KKN; dan 

e. mengembangkan tema-tema KKN yang bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha. 

KRITERIA PENGUSUL DPL 

1. Terdaftar sebagai dosen Universitas Mulawarman 

2. Mempunyai NIDN/NIDK 

3. Telah melalui seleksi dari fakultas masing-masing dengan dibuktikan adanya surat 

penugasan dari fakultas 

4. Jangka waktu DPL selama 1 s.d. 2 bulan 

5. Dana untuk luaran sebesar Rp. 8.000.000,- 

 

 



SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL 

Proposal maksimal terdiri dari 3 (tiga) halaman (tidak termasuk halaman judul dan identitas 

pengusul) yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 

spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut : 

 HALAMAN JUDUL 

Memuat judul proposal, nama, NIDN/NIDK, fakultas 

 IDENTITAS USULAN 

Memuat nama pengusul, NIDN/NIDK, pangkat/golongan, jabatan fungsional, program 

studi, fakultas dan tanda tangan pengusul dibawahnya 

 RINGKASAN 

Memuat tujuan dan  target yang ingin dicapai, metode yang akan digunakan serta luaran 

yang ditargetkan. Ringkasan maksimal 250 kata atau setengah halaman dan ditulis dengan 

jarak 1 spasi 

 PENDAHULUAN 

1. Penjelasan secara rinci: kondisi masyarakat sasaran sebelum pelaksanaan KKN, topik 

yang akan diusulkan sesuai dengan keadaan masyarakat yang dituju  

2. Membuat desain aspek yang dikaji berdasarkan literatur dan model-model yang dapat 

diterapkan di masyarakat 

 METODE PELAKSANAAN 

Menjelaskan metode yang digunakan dalam membimbing dan membantu mahasiswa KKN 

terhadap solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan dan rincian target luaran 

yang akan dicapai. Jika diperlukan, dapat pula digambarkan roadmap target jangka 

panjang dan dijelaskan pada tahap dimana kegiatan yang Diusulkan dilaksanakan. Jika ada 

mitra Pelaksana (sponsor/dana tambahan) bisa diuraikan di bagian ini. 

 LUARAN  

Luaran dari setiap DPL KKN wajib disebarluaskan berupa artikel ilmiah yang dimuat pada 

jurnal nasional/prosiding/lokal bukan dalam institusi sendiri dan media massa (koran 

lokal/nasional dan/atau video ringkasan rangkaian kegiatan durasi total 15 menit ke 

youtube), 

Luaran yang dimaksud dapat berupa:  

a. hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia 

dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan 

topografi); 

b. jasa, model, rekayasa sosial, sistem, atau produk/barang; 

c. buku ajar ber ISBN dan diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI. 

 

 


