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Materi Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan (UNISLA)
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu wujud dari Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu
merupakan bentuk dari pengabdian pada masyarakat yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa
Fakultas Teknik sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam meraih gelar kesarjanaan strata
satu (S1) di lingkungan Universitas Islam Lamongan.
Bagi mahasiswa pelaksanaan kuliah kerja nyata merupakan momen yang tepat bagi mereka untuk
mengimplementasikan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan serta kompetensi mereka di
lingkungan masyarakat.
Pelaksanaan kuliah kerja nyata di Universitas Islam Lamongan diprogramkan pada saat
mahasiswa berada di semester 6 (enam) dengan prasyarat mahasiswa tersebut telah menempuh
sebanyak 124 sks sebagai syarat minimal. Hal ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa pada
semester tersebut mahasiswa telah terbekali secara akademis dengan soft skill maupun hard skill.
Bagi mahasiswa fakultas teknik diharapkan dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata nanti dapat
dengan sungguh-sungguh mampu mengejahwantahkan potensi dan kompetensi dirinya di
masyarakat.
Untuk bisa lebih memetakan kira-kira program-program apa saja yang dapat dilakukan, wilayah
ataupun bidang-bidang mana yang dapat dimasuki sebagai lahan dan bidang kerja bagi mahasiswa
Fakultas Teknik, berikut ini merupakan panduan singkat yang dapat dipakai sebagai bahan rujukan.
A. Bidang kesekretariatan dan pemerintahan desa
1. Membantu pelayanan bidang administrasi kepada masyarakat
No Program Studi
1
Sipil, Elektro,
Informatika

Kegiatan
Membantu
pelayanan di
kantor desa

Deskripsi
Sebagai tenaga pembantu
pelayanan publik desa.

Batasan

2. Berpartisipasi dalam peringatan hari besar nasional dan keagamaan
No Program Studi
1
Sipil, Elektro,
Informatika

Kegiatan
Peringatan hari
besar dan
keagamaan

Deskripsi
Memberi bantuan tenaga
sebagai pelaksana kegiatan

Batasan
Kegiatan yang bersifat
sederhana dan tepat
sasaran

B. Bidang Pemerintahan Umum
1. Membantu mengumpulkan dan mengolah data-data bidang pemerintahan
No Program Studi
Kegiatan
Deskripsi
Batasan
Elektro,
Digitalisasi data
Membuat data berupa
Publikasi di Web Desa
Informatika
umum
digital, tersimpan dan
berupa data general
pemerintahan
dapat dipublikasikan dalam
desa
website desa
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2. Membantu Menginventarisir arsip / data bidang kependudukan
No Program Studi
Kegiatan
Deskripsi
Sipil, Elektro,
Digitalisasi data
Membuat data berupa
Informatika
umum
digital, tersimpan dan
pemerintahan
dapat dipublikasikan dalam
desa
website desa

Batasan
Publikasi di Web Desa
berupa data general

C. Bidang pembangunan
1. Membantu mengumpulkan data-data di bidang pembangunan
No Program Studi Kegiatan
1
Sipil
Inventarisir
Pendataan Bangunan dan
Bangunan dan
Jalan
Jalan Publik
2

Sipil

Membantu
program
recovery sarana
publik

Perencanaan terstruktur
terhadap sarana publik

Deskripsi
Pendataan sebagai pemetaan
yang dapat dimanfaatkan
untuk Rencana Kerja Desa di
masa depan
Perencanaan dan pemetaan
yang dapat dimanfaatkan
untuk Analisa kebutuhan
Rencana Kerja Desa di masa
depan

2. Membantu dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
lingkungan fisik desa
No Program Studi Kegiatan
Deskripsi
Batasan
1
Sipil
Perancangan
Perencanaan Bangunan
Perencanaan sebagai
Distribusi Air
Pengolahan Air Minum)
pemetaan yang dapat
dan Sanitasi
ataupun PBPAB (Perencanaan dimanfaatkan untuk Rencana
Desa
Bangunan Pengolahan Air
Kerja Desa di masa depan
Buangan
2
Sipil
Penyuluhan
Penanganan dengan model
Penyuluhan tentang Sisterm
Sistem Biopori
biopori yaitu dengan cara
Biopori yang dapat
menggali lubang ditanah
dimanfaatkan sebagai bahan
dengan kedalaman 1 Meter
Rencana Kerja Desa di masa
dan diameter 10cm, manfaat
depan
dari lubang ini selain dapat
menampung air juga dapat
menjadi komposter sampah
organik
3
Elektro
Penyuluhan
Perencanaan pembuatan
Perencanaan yang dapat
Green Energi
lampu hemat energi dan atau
dimanfaatkan untuk Rencana
Penerangan
green energy sebagai
Kerja Desa di masa depan
Jalan
penerangan jalan
D. Bidang Kesra
1. Mengumpulkan data bidang kesejahteraan rakyat
No Program Studi Kegiatan
Deskripsi
Elektro,
Pengumpulan data
Data berupa Potensi
Informatika
Potensi Daerah
Wisata, Usaha Kecil
Menengah, Potensi Sumber
Daya Alam, Pertanian,
Perikanan dan Investasi
2. Melakukan penyuluhan pendidikan
No Program Studi
Kegiatan
Sipil
Penyuluhan
Pengetahuan
Software Teknik
Sipil (CAD)

Deskripsi
Penyuluhan tentang
software Teknik Sipil untuk
pelajar menengah
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Batasan
Publikasi data di WEB

Batasan
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Sipil dan
Informatika

Elektro

Informatika

Pembuatan
Konten 3D
Modelling untuk
Pembelajaran Kur
2013
Pengenalan
Robotik dan
Teknologi tepat
guna
Diklat Teknologi
Informasi

Pembuatan Konten
Pembelajaran bekerjasama
dengan Guru

Pembuatan Media
interaktif Multimedia
sebagai pembelajaran
Kurikulum 2013

Penyuluhan untuk
masyarakat, khususnya
pelajar

Diutamakan teknologi tepat
guna yang dapat membantu
peningkatan efisiensi
sumber energi

Pelatihan TIK bagi pelajar
dan masyarakat
Pelatihan Admin Web Site

3. Membantu pengisian buku--buku administrasi bidang kesra.
No Program Studi
Kegiatan
Deskripsi
1
Sipil, Elektro,
Digitalisasi
Membuat data berupa
Informatika
administrasi
digital, tersimpan dan
bidang kesra
dapat dipublikasikan dalam
website desa

Batasan
Publikasi di Web Desa
berupa data general

E. Bidang umum
Membantu pendataan perlengkapan dan inventaris desa
No Program Studi
1
Sipil, Elektro,
Informatika

Kegiatan
Inventarisasi
secara digital

Deskripsi
Membuat data berupa
digital, tersimpan dan
dapat dipublikasikan dalam
website desa

Batasan
Publikasi di Web Desa
berupa data general

Panduan singkat dan sederhana ini hanya secuil stimulus awal anda tentang kegiatan-kegiatan yang
bisa anda lakukan pada saat anda terjun di masyarakat saat ber KKN. Kami yakin mahasiswa Fakultas Teknik
masih punya segudang ide-ide segar, gagasan-gagasan yang inovatif, teknologi tepat guna yang nantinya bisa
menjadi kontribusi positif anda bagi masyarakat Lamongan. Masyarakat masih sangat menanti ide-ide kreatif
mahasiswa Universitas Islam Lamongan, terutama mahasiswa fakultas Teknik.
Seringkali Kuliah Kerja Nyata menjadi sebuah kegiatan rutin akademis, euphoria sesaat yang begitu
kegiatan Kuliah Kerja Nyata selesai maka selasai sudah tanpa kesan yang berarti bagi anda sebagai mahasiswa
maupun bagi masyarakat. Tentu kita semua tidak menginginkan hal semacam ini, semoga setelah Kuliah Kerja
Nyata berakhir kita harapkan agar masyarakat tetap mengingat dan melaksanakan kontribusi yang telah anda
berikan.
Demikian, semoga bermanfaat dan sukses untuk anda!
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