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l<ATA PENGANTAR 

Buku pedoman Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) ini berisi tentang penjelasan 
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Sultan 
Ma�lana Hasanuddin Banten. Pendekatan partisipatif digunakan untuk melaksanakan
kegia�a _n KUKERTA. Di samping itu, kegiatan KUKERTA diperkuat dengan tindakan
penehtian dan pengabdian yang menggunakan metodologi participatory action
research (PAR). Oleh karena itu, KUKERTA ini merupakan kolabarasi pengabdian 
kepada masyarakat dan penelitian. Dengan pendekatan partisipatif dan metodologi 
PAR, diharapkan mahasiswa, dosen dan masyarakat mampu bekerja sama melakukan 
transformasi sosial dengan nilai-nilai keisalaman di wilayah Banten yang tercinta 

Dengan demikian, buku pedoman KUKERTA edisi sustainable I tahun 
akademik 2017 /2018 ini merupakan acuan bagi mahasiswa sebagai peserta 
KUKERTA dan dosen sebagai pembimbing lapangan. Tahap I mengangkat tema 
"Memberdayakan Masyarakat Berbasis Keislaman dan Budaya Lokal" yang 
difokuskan di wilayah Kabupaten Lebak pada semester Genap; dan selanjutnya di 
wilayah Kabupaten Serang pada semester Ganji!. Akhirnya, kami mengucapkan 
terima kasih atas segala partisipasi dan kerja sama berbagai pihak dalam penyusunan 
dan penerbitan buku pedoman ini. Ucapan · terima kasih, terutama disampaikan 
kepada Rektor UIN SMH Banten yang telah memberikan kepercayaan dan dorongan 
kepada kami. Kami memohon maaf bila ada kekelir_uan di dalam penyusunan buku
ini. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat. Amm. 

iv 

Serang, Januari 2018 
Ketua LP2M, 

Ttd. 

Dr. Wazin. M.SI 
NIP. 19630225 199003 1 005 



SAMBUTAN 

REKTOR UIN 

SUL TAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa. 

Atas rahmat dan hidayah-Nya, a/-hamdulillah buku pedoman Kuliah Kerja Nyata 
(KUKERTA) UIN Sultan Maulana Hasanud:::lin Banten ini dapat diterbitkan. 

KUKERTA merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, yakni dharma pengabdian kepada masyarakat Melalui dharma 

pengabdian ini, mahasiswa dan dosen diharapkan dapat menerapkan dan 
mengembangkan ilmu-ilmu keislaman untuk melakukan transformasi sosial yang 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, KUKERTA merupakan pendidikan kritis 
secara mental spiritual bagi mahasiswa di dalam kehidupan masyarakat secara nyata. 

Dengan penebitan buku pedoman KUKERTA edisi sustainable l tahun 2018 
ini, semoga pelaksanaan KUKERTA dapat berjalan lancar dan sukses sesuai dengan 
visi dan misi UIN SMH Banten sebagai PTKIN. Yakni, visi menjadi "universitas Islam 
yang unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global"; 
serta terutama untuk misi "melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai
nilai keislaman" dan "membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif'. Oleh 
karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pengabdian kepada 
Masyarakat (PPM) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 
yang telah menyusun buku pedoman KUKERTA ini hingga dapat diterbitkan. Semoga 
kehadiran buku ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa sebagai peserta KUKERTA 
dan dosen sebagai pembimbing lapangan, serta seluruh civitas akademika lainnya. 

Serang, Januari 2018 
Rektor, 

Ttd. 

Prof, Dr, H, Fauzul Iman, M.A. 

NIP. 19580324 198703 1 003 
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11. Peratur.111 Me11teri l(eua11ga11 RI Nomor I 90/PMl<.05/2012 tentang Tata Cira
Pt•111hayari111 l);ila111 Hilngka Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Ncg;1ra;

12. Peraluran Menleri l<euangan RI Nomor 53/PMl<.02/20 I 5 tentang Slanclar Alaya
Masulrnn Tahun Anggaran 2016;

U. l<e:•1rnLusa11 Mentcri Agama RI Nornor 37 Tahun 2014 tentang Statuta UIN SMH
Ban ten;

·t 4. l<cpulusan Menterl Keuangan RI Nomor 67 /KMK.05/2010 tentang Penetapan
UIN SMII Banten pada Kementerian Agama RI sebagai lnstansi Pemerintah yang 
mcnerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 

15. l(eputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di
Lingkungan Kementerian Agama;

16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.ll/3/7124 7 /2014 ten tang Pengangkatan
Rektor UIN SMH Banten Masa Jabatan 2015-2019.

C. Vlst dan Mist KUKERTA

Vis! KUKERTA adalah menjadl mitra transformasi sosial dengan nllai-nilai 
keislaman melalul lntegrasi pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adapun misl 
l<UKERTA adalah: 

1. Mencetak pengabdi masyarakat yang handal dalam bidang sosial keagamaan
serta memilikl kesalehan soslal dan spiritual untuk mewujudkan masyarakat
madani.

2. Melakukan aktuallsasi pengetahuan, seni dan budaya dalam nilai-nilai keislaman
melalul pengabdian kepada masyarakat.

3. Memberlkan kontrlbusl terhadap proses pemberdayaan masyarakat.

D. TuJuan

Keglatan KUKERTA memlllkl beberapa tujuan, sebagai berlkut: 

1. Mengembangkan kemampuan mahaslswa untuk berlnteraksl secara aktlf di
dalam masyarakat untuk membantu terciptanya kondisi masyarakat yang
dlnamis dan responslf terhadap berbagal perubahan yang terjadl;

2. Memberlkan pengalaman dan pembelajaran bag! mahaslswa sebagai calon
sarjana dalam menerapkan kegunaan hasil pendldlkan, serta menumbuhkan
slkap dan tanggung jawab soslal terhadap masyarakat;

3. Mematangkan slkap dan keterampllan mahaslswa melalul aktuallsasl nllal-nllal
kelslaman, serta mendldlk mahaslswa untuk bekerja sama antarbidang keahlian

(lnterdlstpllner) secara terpadu;

4. Terwujudnya lntegrasi dan peran serta clvitas akademlka UIN SMH Banten dalam
memberdayakan kehldupan beragama dan bermasyarakat;
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,. Persyaratan Mengikuti KUKERTA 

Knten,1 y,mg dq.1d1kJn standar untuk kategon mahas1swa yang dapat 
mt:>ng1kut1 keg1atan KllKERTA dengJn ketentuan, sebaga1 benkut: 

1. Persyaratan Peserta KUKERTA

-1. Terdaft:ar sebagai mahasiswa aktif di UI SMH Banten dan telah memenuh1
kewajiban admini. trasi. seperti telah membayar SPP /DPP dan 

kewajibankewajiban lain yang telah ditentukan; 

b. Telah mencapai bobot penyelesaian studi minimal 120 SKS ( dihitung secara 

kumulatif dari IPK per semester);

c. temasukkan program KUKERTA di dalam KRS.

2. Persyaratan Administrasi dan lain-lain

a. Membayar biaya KU KERT A yang besarannya ditetapkan dengan SK Rektor.

b. Mengisi formulir pendaftaran. kemudian melakukan verifikasi data 

pendaftaran ke Badan Pengelola di Unit Pelayanan KUKERTA LP2M.

c. Menyerahkan foto copy KRS pengambilan KUKERTA.

d. Bagi yang sedang hamil maksimal usia kandungan 6 bulan, menyerahkan 
surat keterangan dari dokter Puskesmas/Rumah Sakit

e. Menyerahkan surat izin dari instansi tempat bekerja, bagi mahasiswa yang 
sudah bekerja yang mengizinkan tidak bekerja selama mengikuti KUKERTA

f. Tidak diperkenankan mengajukan permobonan dispensasi dalam hal 
penempatan di lokasi dengan alasan dan bentuk apa pun, serta bersedia 
ditempatkan di lokasi mana pun.

g. Pendaftaran dilakukan langsung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

h. Badan Pengelola KUKERTA hanya melayani pendaftaran yang persyaratannya 

sudah lengkap.

3. Organisasi Pelaksana

KUKERTA mahasiswa UIN SMH Banten secara kelembagaan dikelola oleh 
Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LP2M) sebagai Badan Pengelola KUKERTA (BP-KUKERTA) 
yang ditetapkan melalui SK Rektor. 

I. Model KUKERTA

Ada dua model KUKERTA yang dilaksanakan di UIN SMH Banten. Mahasiswa 
dapat memilih salah satu dari dua model berikut: 

1. KUKERTALlve In (Semester Genap)

Mahasiswa melaksanakan KUKERTA secara live in (hidup bersama) dengan 
komunitas dampingan selama 40 hari. Dalam kegiatan ini, peserta diwajibkan tidak 
mengikuti perkuliahan di ruang kelas. 
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2.KUKERTA Periodik (Semester Ganjil)

Mahasiswa melaksanakan KUKERTA secara periodik (pada waktu tertentu) 
bersama dengan komunitas dampingan selama 3 bulan. Dalam kegiatan ini, peserta diperbolehkan mengikuti perkuliahan di ruang kelas. 
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BAB II 

TAHAPAN KULIAH KERJA NY ATA 

A. Pra KUKERTA

1. Pendaftaran

Sebelum mahasiswa melaksanakan KUKERTA, ada tahapan pelaksanan yang 
perlu ditempuh. Tahap pertama, melakukan pendaftaran dan melakukan verifikasi 
pendaftaran langsung ke Unit Pelayanan KUKERTA di LP2M berikut bukti 
pembayaran di bank BTN bagi mahasiswa angkatan 2012/2013 ke bawah. Tahap 
kedua, seleksi administratif peserta KUKERTA oleh BP-KUKERTA LP2M. 

Bagi calon peserta KUKERTA, ada persyaratan tambahan, yakni wajib 
membuat proposal program KUKERTA dengan bimbingan Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) dan persetujuan Ketua BP-KUKERTA LP2M. 

2. Pendalaman Materi Metodologi PAR dan Orientasi Lapangan

Kegiatan Pendalaman Materi metodologi Participatory Action Research (PAR) 
dan Orientasi Lapangan diberikan sebelum mahasiswa turun ke lapangan dan wajib 
diikuti oleh seluruh mahasiswa peserta KUKERT A. 

Pendalaman Materi Metodologi PAR bertujuan untuk memberikan kerangka 
metodologis PAR mengenai paradigma, prinsip, teknik dan langkah-langkah 
pelaksanaan KUKERTA secara teoritis di lapangan. Pendalaman Materi metodologi 
PAR dilaksanakan selama tiga kali pertemuan Uadwal menyusul). 

Orientasi Lapangan KUKERTA dilaksanakan satu hari (/ihat kalender 
KUKERTA). Tujuan Orientasi Lapangan untuk memahami kebijakan KUKERTA dan 
penjelasan pelaksanaan KUKERTA secara praktis dan pragmatis, seperti: 

a. Visi, misi dan kebijakan KUKERTA VIN SMH Banten;

b. Pengenalan um urn lokasi KUKERT A;

c. Kebijakan pemerintah daerah mengenai pemberdayaan masyarakat;

d. Teknik penyusunan laporan KUKERTA;

e. Materi pendukung lainnya yang menyangkut pemerintahan desa dan
kemasyarakatan

3. Observasi Lokasi KUKERTA

Mahasiswa dan Dasen Pembimbing Lapangan (DPL) wajib melakukan 
observasi lokasi KUKERTA bersama dengan komunitas dampingan (lihat kalender 
KUKERTA). Kegiatan observasi ini bertujuan untuk menemukan data awal tentang 
komunitas dampingan, sebagai berikut: 

a. Sejarah, kondisi geografis dan demografis komunitas dampingan, meliputi:
Penamaan, letak wilayah dan kondisi geografis dan demografis.

b. Kondisi dan potensi komunitas dampingan, meliputi: Sumber daya alam dan
sumber daya manusia, pendidikan, budaya, ekonomi, sosial dan keagamaan

masyarakat.

7 



c. Permasalahan dan potensi yang dihadapi komunitas dampingan, meliputi:
ldentiflkasi masalah dan potensi kemanusiaan; analisis permasalahan dan
potensi; penyusunan strategi pemberdayaan, dan perencanaan tindakan.

Hasil observasi ini didiskusikan di dalam Kelompok KUKERTA masing-masing
dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Hasil observasi menjadi data 
primer untuk menyusun perencanaan tindakan di dalam program KUKERT A.

Untuk menemukan data awal, dibutuhkan langkah-langkah pelaksanaan 
observasi di lokasi KUKERTA yang telah ditentukan, sebagai berikut:

a. Silaturahim kepada satu atau dua key person (tokoh masyarakat, tokoh adat, 

tokoh pemuda, dan pejabat pemerintah) di dalam komunitas dampingan;

b. Pengumpulan data awa\ dengan metodologi PAR (lihat buku SAKU Metodologi 
PAR) bersama satu atau dua key person.

c. Semua data awal ditulis di dalam buku fieldnote, kecuali data foto.

d. Menentukan tempat tinggal sementara di lokasi sebagai posko KUKERTA 
bersama satu atau dua key person.

4.Perencanaan Tindakan

Setelah melakukan kegiatan observasi dan penjajagan dengan cermat dan 
detail, langkah berikutnya menyusun atau membuat perencanaan atau desain 
program secara partisipatif didasarkan pada temuan yang sudah dibuat dalam 
bentuk matrik ranking. 

Perencanaan tindakan dimaksudkan sebagai sebuah proses dalam menyusun 
satuan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Tahap perencanaan (planning) diawali 
dengan kajian keadaan komunitas dampingan secara partisipatif, yang kemudian 
dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan (tindakan). Perlu diingat bahwa setiap daur 
tindakan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi. Perencanaan ini merupakan 
rangkaian proses yang tidak bisa dilepaskan dari proses sebelum dan sesudahnya. 

Dalam menyusun perencanaan tindakan, dilakukan focused group discussion 
(FGD) bersama dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses kegiatan 
KUKERTA. Perencanaan tindakan dilakukan melalui em pat langkah berikut: 

Pertama, identifikasi kegiatan yang dilengkapi Draft logical Framework yang 

bersifat sementara. Kemudian, dilakukan pembahasan tentang manajemen daur 

program (Programe Cycle Management) yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk 

merumuskan sasaran (goal), tujuan (purpose), keluaran (output), kegiatan (activities) 

dan indikator penentu objektif (OVI) serta asumsi-asumsi penting. Di samping itu, 

diperhitungkan masukan (input) yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran yang
diharapkan. 

Kedua, mengidentifikasi pelaksanaan program yang meliputi pengetahuan 
keterampilan manajerial dan teknis, serta memiliki komitmen untuk melaksanakan 
program secara partisipatif. 

Ketiga, distribusi kewenangan yang memuat tugas dan tanggung jawab yang 
jelas dan spesifik di antara para pengelola program sesuai dengan keahlian yang 
dibutuhkan. 

Keempat, menyusun rencana kerja spesifik berdasarkan output dan indikator 
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keberhasilan, sepcrti yang tcrtuang dalam /,ogica/ Framework.

Penyusunan l<erangka l<crja Logis KUl<ERTA 

Penyusunan kcgiatan di dalam program KUKERTA, yaitu dengan menentukan 

apa, kapan, di mana dan siapa, serta bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. 
Untuk itu, perlu pengorganisasian sumbcr daya, dengan mengidentifikasi siapa yang 
harus diajak hekerja sama dan siapa yang akan menghambat. Jika sudah selesai 
langkah ini, maka lancarkan tindakan untuk perubahan sosial (program kerja sesuai 
telaahan di atas). 

Penyusunan kegiatan program KUKERTA didasarkan pada siklus kerangka 
kerja logis, sebagai berikut: 

KERANGKA KERJA LOGIS (KKL) 

·ruJ11•n 
Kraunaiu 

Kclorn 

L 

·r ujmrn Krgunirnn 

Q 

Ktlor•n KtttfAt.n 
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Pertanyaan kunci dalam kerangka kerja Iogis tersebut, sebagai berikut: 

a. Tujuan: Perubahan apa yang ingin dicapai dari situasi sekarang (potensi atau
masalah)?

b. Target: Tanda-tanda apa yang menunjukkan tujuan tersebut tercapai?

c. Kegiatan: Input kegiatan yang mungkin menyumbangkan terhadap
munculnya tanda-tanda tersebut.

d. Indlkator: Tanda-tanda bahwa kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik.

1) Jndlkator basil: Hasil-hasil yang dicapai dari suatu kegiatan. Indikator
hasll ini berkaitan (pecahan) dari target.

2) Indtkator proses: Bentuk-bentuk kegiatan.

e, Alat verlflkast: Uralan tentang sumber-sumber informasi yang akan 
menunjukkan tentang apa yang sudah diselesaikan (dilakukan). 

f. Asumsl: Pernyataan-pernyataan mengenai faktor-faktor yang belum pasti
yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Bisa juga, faktor-faktor
eksternal yang blsa atau tldak bisa Anda kendalikan.
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Penyusunan kerangka kerja logis KUKERTA dapat dibuat dalam 
bentuk matrik berikut-

No� Jenis Keatatan Tujuan/ 
Tar2et 

Indikator 
OUtput 

Alat 

Keberbasilan Verifikasi 

5. Seminar Proposal Program KUKERTA

Setelah proposal program KUKERTA disusun oleh peserta mahasiswa 
KUKERTA dengan bimbingan DPL, peserta mahasiswa KUKERTA akan 
merepresentasikan proposal program KUKERTA di hadapan Tim Fasilitator PAR 
Uadwal menyusul). Setelah diseminarkan, proposal program KUKERTA direvisi sesuai 
masukan dari Tim Fasilitator PAR. 

B. Pelaksanaan KUKERT A di Lapangan

1. Pelepasan Peserta KUKERT A

Seluruh Peserta KUKERTA akan dilepaskan secara serimonial oleh Rektor dan 
Pejabat Pemerinatahan Daerah di mana lokasi KUKERTA dilaksanakan. 

2. Tindakan dan Pemantauan KUKERTA

Program KUKERTA yang telah direncanakan ditindaklanjuti di dalam bentuk 
tindakan KUKERTA. Tindakan (action) dan pemantauan (monitoring) merupakan dua 
kegiatan yang tak terpisahkan. Keduanya merupakan rangkaian yang utuh dari 
sebuah program. Pemantauan yang dilakukan pada sebuah program dilaksanakan 
secara terus-menerus untuk melihat apakah kegiatan itu terarah, sebagaimana 
tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan ini dilakukan untuk melihat proses 
kegiatan itu dilakukan, keluaran berdasarkan input yang ada. 

Beberapa kegiatan yang penting untuk dilakukan pada tahap ini, yaitu: 

a. Melakukan focus group discussion (FGD) bersama dengan masyarakat 
mengenai tindakan program;

b. Melakukan pemantauan secara partisipatif di lokasi kegiatan yang dilakukan 
secara terus-menerus;

c. Tindakan dilakukan dengan format pendidikan, fasilitasi, penguatan atau 

pendampingan.

d. Mencatat proses tindakan dan hasil pemantauan, baik dari segi potensi yang 
bisa dikembangkan lebih Ian jut maupun permasalahan yang terjadi;

3. Evaluasi dan Refleksi KUKERTA

Tahapan selanjutnya, melakukan evaluasi dan refleksi yang sistematis dan 
analisis kritis secara berkala bersama-sama dengan masyarakat terhadap informasi 
atau data yang telah dipilih selama program KUKERTA berlangsung. Refleksi dan 
evaluasi KUKERTA yang dilakukan adalah penilaian terhadap relevansi, transformasi, 
efisiensi, dan dampak program dalam konteks yang sudah ditetapkan bersama.

4. Serah Terima Kembali Peserta KUKERTA
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Setelah mahasiswa melaksanakan seluruh rangakaian program KUKERTA, selanjutnya peserta 
Kukerta diserahterimakan kembali dari Kepala Desa/Camat/Bupati (pemerintah daerah) 
kepada Dosen Pembimbing Lapangan/ BP LP2M/Rektor. Acara serah terima dikoordinasikan 
oleh mahasiswa peserta Kukerta.



C. Pelaporan, Ujian dan Penilaian KUKERTA

1. Pelaporan Akhir KUKERTA

Tahapan terakhir, penyusunan laporan akhir KUKERTA. Laporan 
KUKERTA adalah hasil KUKERTA, yang meliputi dua laporan, yakni Lapor

akhi
an

r 
lndividu dan Laporan Kelompok. Dengan ketentuan, sebagai berikut: 

a. Laporan lndividu
Laporan ini merupakan hasil tindakan masing-masing peserta KUKERTA di lapangan. Bentuk laporannya, berupa: 1) Fieldnote peserta selama di lapangan yang menggambarkan potret kehidupan kondisi sosial masyarakat sebagai bahan dasar tindakan-tindakan bersama masyarakat. 2) Dokumen penunjang dan dokumentasi foto. Laporan individu ini mengikuti ketentuan, sebagai berikut:
1) Laporan individu dibuat oleh setiap peserta KUKERTA;
2) Laporan individu berisi: Kumpulan Jieldnote, dokumen penunjang dan dokumentasi foto, minimal 25 peristiwa perubahan sosial;
3) Penyerahan soft-file laporan individu dilakukan secara kolektif oleh Ketua Kelompok KUKERTA. Format laporan individu (lihat lampiran);
4) La po ran individu diserahkan kepada Unit Pelayanan KUKERTA di LP2M, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Ujian Hasil KUKERTA. Bagi peserta yang tidak menyerahkan laporan individu, tidak diperkenankan mengikuti dan memperoleh nilai Ujian Hasil KUKERTA.

b. Laporan Kelompok
Masing-masing kelompok harus membuat Laporan Kelompok, yang meliputi dua program, yakni program utama dan program penunjang. Program utama merupakan tindakan yang disepakati bersama masyarakat sebagai respon atas temuan lapangan dari hasil analisis pohon masalah atau matrik ranking. Selain itu, program penunjang merupakan tindakan yang dilaksanakan untuk menunjang program utama.

Adapun, ketentuan laporan kelompok, sebagai berikut: 
1) Setiap kelompok KUKERTA diwajibkan membuat laporan kelompok;

2) Laporan kelompok disusun sesuai dengan sistematika penulisan laporan 
kelompok yang ditentukan oleh BP-KUKERTA LP2M (lihat lampiran);

3) Laporan kelompok dibimbing dan disahka� oleh �osen 
 

Pembimbing 
Lapangan (DPL). Format halaman pengesahan (hhat lamprran);

4) Penyerahan soft-file laporan kelompok kepada Unit Pelayanan KUKERTA di 
LPZM dilakukan secara bersamaan dengan penyerahan soft-file laporan
individu secara kolektif; 

S) Laporan kelompok diserahkan kepada Unit Pelayanan �UKER�A di LP2M,

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan U)lan Has1l KUKE�TA. 

Bagi kelompok yang tidak menyerahkan laporan kelompok, 
 

t1dak 

diperkenankan mengikuti dan memperoleh nilai Ujian Hasil KUKERTA.
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BAB Ill

TATA TERTIB DAN SANKSI 

A. Tata Tertib Peserta Mahasiswa di Lokasi KUKERTA

l. Peserta wajib melaksanakan program KUKERTA dengan penuh 
tanggungjawab dan berdedikasi tinggi sejak awal hingga akhir pelaksanaan.

2. Peserta wajib menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lakasi 
komunitas dampingan sejauh tidak melanggar tuntunan agama dan narma 
lainnya.

3. Peserta yang meninggalkan lakasi selama berlangsungnya program tanpa 
alasan yang dapat dibenarkan, dikategarikan absen di lakasi dan akan 
mendapatkan sanksi. Surat izin meninggalkan lakasi dikeluarkan aleh Ketua 
Kelampak dan diketahui aleh Dasen Pembimbing Lapangan (DPL).

4. Peserta harus bersikap sapan, berpakaian yang rapi dan wajar untuk 
senantiasa menjunjung tinggi nama dan citra almamater UIN SMH Banten.

5. Peserta setelah berada di lakasi merupakan tanggungjawab penuh Dasen 
Pembimbing Lapangan (DPL).

6. Peserta harus taat pada peraturan dan ketentuan, sebagaimana tercantum 
dalam surat izin pelaksanaan KUKERTA yang dikeluarkan aleh Pemerintah 
Daerah/Kantar KESBANGLINMASPOL setempat, antara lain:
a. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan yang berlaku.
b. Tidak menyalahgunakan izin untuk tujuan tertentu yang dapat 

mengganggu stabilitas daerah setempat.

B. Sanksi terhadap Pelanggaran Tata Tertib

Sebagai upaya meningkatkan disiplin mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 
KUKERTA, serta mempertahankan citra VIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 
Sanksi atas pelanggaran diatur, sebagai berikut: 
a. Peringatan Tingkat I (Pelanggaran Ringan)

TEGURAN LISAN diberikan kepada peserta yang melakukan pelanggaran 
berikut: 
1) Tidak mengisi presensi kehadiran di Iakasi
2) Meninggalkan lokasi tanpa izin selama 1 (satu) hari.

3) Mengisi presensi harian tidak pada harinya

b. Peringatan Tingkat II (Pelanggaran Sedang)

TEGURAN TERTULIS diberikan kepada peserta yang melakukan 
pelanggaran berikut: 

1) Meninggalkan Iokasi lebih dari 2 ( dua) hari secara berturut-turut.

2) Keluarga/teman dari peserta menginap di lokasi lebih dari 2 (dua) 
malam.

3) Tidak beradaptasi dengan masyarakat setempat.
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c. Perlngatan Tlngkat Ill (Pelanggaran Berat)

PEMBERHENTIAN oleh BP-KUKERTA kepada peserta yang melakukan 
pelanggaran berikut: 

1) Meninggalkan lokasi tanpa izin selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

2) Melakukan tindakan kriminal, anarkis, asusila, kegiatan yang menjurus ke 
arah politik praktis dan kegiatan yang menimbulkan keresahan di 
masyarakat.

3) Mengeluarkan perkataan, tulisan, sikap dan perbuatan yang dianggap 
mencemarkan nama baik almamater.

4) Melakukan pemalsuan (plagiarisme), seperti pemalsuan tandatangan DPL, 
presensi harian dan laporan.

Prosedur pemberian sanksi pelanggaran berat dilakukan dengan tata cara 
sebagai berikut: 

1. Peserta dipanggil oleh BP-KUKERTA, kemudian disidangkan untuk menetapkan 
sanksi yang akan diberikan kepada yang bersangkutan dengan menghadirkan 
DPL, BP-KUKERTA dan pihak terkait.

2. Apabila keadaan sangat memaksa, maka sanksi terhadap pelanggaran berat ini 
dapat diberikan di lokasi dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh BP-KUKERTA
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LAMPI RAN-LAMPI RAN 

Lampiran 1: Format Presensi Harian 

PRESENSI HARIAN 

MAHASISWA PESERTA KULIAH KERJA NY ATA UIN SMH BANTEN 

Desa 

Kecamatan 

Kab/Kota 

No Nama Peserta 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

dst 

TAHUN AKADEMIK ......... / ........ . 

. ·················································

. ·················································

. ··············································•·· 

Tanda Tang.in Presensi Hari ke: Rekap Presensi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dst 1-iin Sakit Absen 
Keterangan 



lomvlran 2: Format I, 111/u11· /Ju1111e.rnhon tuporan Jndovldu dan laporan Kelompok 

LEMBAR Pf.NGESAHAN 

8/SM I LLAH I IWOH MAN I RROH IM 

�t�lah dllakukan pengarahan, blmbingan, koreksi dan perbaikan
sep�rlunya dari draft laponm kelompok mahaslswa Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) 
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 20 .... /20 ..... yang berlokasi

di D sa ............................................. , Kecamatan .............. , Kabupaten/Kota .... ...... .

dinyatakan sudah memenuhl syarat untuk diajukan sebagai laporan kelompok. 

D mlkian pengesahan lni kaml nyatakan semoga dapat dipergunakan 
bagaimana mestinya. 

Disahkan oleh: 

Dosen Pembimbing Lapangan, 

NIP. 

NIP. 

Mengetahui 

Ketua LP2M, 

Serang, ............. , ................... 20 .... . 

Kepala PPM, 

NIP. 



Lampiran 3: Format Lembar Pengesahan Laporan lndovidu dan Laporan Kelompok 

SURAT IJIN MENlNGGALKAN LOKASl KUKERTA 

KULIAH KERJA NYATA UIN SMH HANTEN 

TAHUN AKADEMIK ........ / ... ..... 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Natna : .......................................................................................... ............... ....................... .

NIM 

]urusan 

Fakultas 

Desa 

Kecamatan 

: ........................................
.............................................................

................ ........... .

: ...................................
...........................

.................................................................. .

: ···································· .. ·· .............. ..............................................................
...
..
....... .

: ..........................................................................................................................
...... .

: ...
.....................

...................................................................... ' .......
.......................... . 

MENINGGALKAN LOKASI 

BERANGKAT 

Hari/ Tanggal : ........................................................................................................................ ··· ..... . 

]ant : ................................................................................................................................ . 

Dalarn Rangka : ...................................................................................... • .. • ...... • .... • ..... · ... · .... · ........... . 

KEMBALI 

Hari/ Tanggal : ................................................................................................................................ . 

Jain · ................................................................................................................................ . 

Harap yang berkepentingan maklum, 

...... , .................... 2018 

Mengetahui 

DPL 

( .................................... ) 
N m Terang 

Mengetahui 

Camat/Kades/ya ng 
Ditempati 

( .................................... ) 
Nama Terang 

- I

Mahasiswa 

yang Bersangkutan, 

( .................................... ) 
NamaTerang 





C. Kondisi Pendidikan dan Budaya

D. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian

E. Kondisi Sosial dan Keagamaan

BAB III ANALISIS SOSIAL DAN REN CANA AKSI 

A. Identifikasi Kegiatan

B. Analisis Sosial

C. Strategi Pemberdayaan

D. Perencanaan Aksi

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM KUKERTA 

A. Deskripsi Program (Utama dan Penunjang)

B. Perubahan Sosial

1. Sebelum Pelaksanaan Program

2. Setelah Pelaksanaan Program

C. Analisis Hasil KUKERTA (kebaruan pengetahuan masyarakat)

BAB V Penutup 

A. Refleksi dan Evaluasi (terhadap Masalah atau Potensi Komunitas Dampingan)

B. Rekomendasi dan Tindak Lan jut Program KUKERTA

DAFfAR PUSTAKA 

Lampiran-lampiran 

_J 
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UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

SUL TAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 

VISI 

Menjadi universitas Islam yang unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang 
berwawasan global 

MISI 

1) Mengembangkan pendidikan akadmeik, vokasi, dan profesi yang berkualitas
2) Menyelenggarakan penelitian inovatif dan integratif

3) Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keislaman

4) Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif

PllSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) 

LEMBAGA PENEI.ITIAN OAN PENGABDIAN KEP/\OA MASYARAKAT (LP2M) 

1/NIVEHSITAS ISi.AM Nl•:<;mu SIii.TAN MAlll.ANA HASANllDDlN BANTEN 

TAlllJN 201H 
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